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החברה הכלכלית למשגב בע"מ
מנהלת תרדיון בע"מ
3
מכרז מס'

החברה הכלכלית למשגב בע"מ ח.פ( 511335929 .להלן" :החברה הכלכלית") וחברת מנהלת
תרדיון בע"מ ח.פ( 51269650 .להלן" :תרדיון") (להלן במקובץ" :המזמינה" או "החברה")
מזמינות בזאת הצעות למתן שירותי ראיית חשבון חיצוניים עבור כל אחת מהן (להלן -
"השירותים") ,הכל כמפורט במכרז זה להלן.
.1

מסמכי המכרז
א.

המסמכים המפורטים מטה יקראו להלן יחד ולחוד "מסמכי המכרז":
מסמך זה (א') -
מסמך ב' -
מסמך ג' -

מסמך ד' -
ב.
.2

הזמנה להציע הצעות.
הצהרת המציע והצעתו לרבות נספח אישור העדר
קרבה משפחתית.
( )1הסכם למתן שירותי ראיית חשבון חיצוניים כולל
נספחים עם החברה הכלכלית למשגב בע"מ
( )2הסכם למתן שירותי ראיית חשבון חיצוניים כולל
נספחים עם מנהלת תרדיון בע"מ
לשני ההסכמים במקובץ ייקרא במכרז "ההסכם"
וכן "מסמך ג'"
נוסח ערבות מכרז

את מסמכי המכרז ניתן לרכוש במשרדי החכ"ל בשעות העבודה הרגילות תמורת
 500ש"ח אשר לא יוחזרו.

כישורים נדרשים:
רשאי להשתתף במכרז מציע (להלן " -המציע") העונה על כל אחת מדרישות הסף המפורטות
להלן:
א.

תאגיד הרשום כדין בישראל או עוסק מורשה בעל תואר ראשון בראיית חשבון
ובעל רישיון לעסוק בראיית חשבון בהתאם לחוק רואי חשבון ,התשט"ו.1955 -

ב.

בעל ניסיון מוכח במתן שירותים חשבונאיים ,במהלך  3השנים האחרונות שקדמו
למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז (:)2018-2020
()1
()2

.3

ל 3-תאגידים עירוניים ו/או רשויות מקומיות לפחות ,שכל אחד מהם
מנהל מחזור בהיקף תקציבי לכל הפחות  10מיליון  ₪בשנה; או
ל 3-תאגידים כלשהם לפחות ,בעלי היקף מחזור שנתי העולה על 20
מיליון  ₪לפחות כל אחד מהם ,כאשר אחד מהם לפחות הוא תאגיד
עירוני.

ג.

מעסיק באופן קבוע  5רואי חשבון ו/או מנהלי חשבונות ראשיים לפחות; המציע
יצרף הצהרה בכתב ,חתומה על-ידו בדבר העסקה כאמור ,וכן בדבר מספר רואי
החשבון המועסקים אצל המציע בפועל בהעסקה קבועה.

ד.

אישור תקף לשנה הנוכחית על שם המציע בדבר ניהול פנקסי חשבונות ורשומות
על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים (אכיפת ניהול חשבונות) ,תשל"ו.1976-

ה.

אישור תקף לשנה הנוכחית על ניכוי מס במקור.

מסמכים שיצורפו להצעה
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מציע יצרף להצעתו את המסמכים הבאים:
א.

כל מסמכי המכרז לרבות נספחיהם כשהם ממולאים וחתומים.

ב.

העתק צילום תעודת עוסק מורשה של המציע לצורכי מע"מ.

ג.

כל מציע יצרף תעודה בדבר השכלה רלוונטית .במקרה של מציע שהינו תאגיד,
התעודה תהיה של מנהל התאגיד והמועסקים על ידו.

ד.

תצהיר של המציע ,או במקרה בו המציע הינו תאגיד  -תצהיר של מנכ"ל המציע,
המאשר כי מי ממנהלי ו/או עובדי המציע לא הורשעו בעבירות שיש עמן קלון וכי
עיסוקיו האחרים של או מקצועו אינם עשויים ליצור ניגוד עניינים עם עבודתו
עבור החברה.

ה.

רשימת התאגידים/הרשויות המקומיות בהן נתן המציע את השירות כנדרש
בתנאי הסף למכרז ופירוט ההיקפים הכספיים לשם עמידה בתנאי הסף.

ו.

המלצות מגורמים בכירים בתאגידים/בתאגידים עירוניים/ברשויות מקומיות
להם סופקו שירותים דומים.

ז.

ערבות מכרז תקפה ,חתומה ומקורית בנוסח המצורף למסמכי המכרז .לא צורפה
ערבות כאמור בסעיף זה ,תיפסל ההצעה ולא תידון כלל.

ח.

במידה והמציע הינו תאגיד:
תעודת רישום.
()1
תקנון ההתאגדות.
()2
תדפיס רשם החברות תקף לשנה הנוכחי.
()3
אישור בדבר מורשי חתימה מאושר ע"י רו"ח או עו"ד בתוקף לשנה
()4
הנוכחית.

ט.

הצהרה בכתב ,חתומה על-ידי המציע בדבר העסקה קבועה של  5רואי חשבון
ו/או מנהלי חשבונות ראשיים ,וכן בדבר מספר רואי החשבון המועסקים אצל
המציע בהעסקה קבועה.

י.

הצהרה חתומה של המציע בדבר היותו "מציע מקומי" כהגדרתו להלן ,לפי
העניין ,לרבות אישור או תיעוד המלמד על תשלום ארנונה למועצה אזורית משגב
במהלך כל התקופה הנדרשת.

.4

ההצעה תוגש על ידי ישות משפטית אחת .חל איסור מוחלט על הגשת הצעה אחת על ידי שתי
ישויות משפטיות .כל המסמכים והאישורים לרבות הערבות הבנקאית יהיו על שם המציע
בלבד.

.5

הגדרת השירותים
במסגרת תפקידו כרואה חשבון המועסק עבור החברה ,יבצע רואה החשבון את הפעולות
המנויות להלן ,או איזה מהן לפי קביעת החברה ,והכל לפי בקשת החברה:
א.

ב.
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עריכת דו"חות כספיים שנתיים מבוקרים לפי כללים חשבונאיים מקובלים
בישראל הכוללים את המאזן ליום  31בדצמבר  ,2021דו"ח רווח והפסד ,דו"ח על
שינויים בהון העצמי ודו"ח תזרים מזומנים של החברה לשנה שהסתיימה באותו
מועד ,וכן את הביאור על עיקרי המדיניות החשבונאית וביאורים אחרים (כל אלה
יחד מכונים להלן" :הדו"חות הכספיים").
עריכת ביקורת של דוח ההתאמה לצרכי מס והגשתו למס ההכנסה.
הכנתו ועריכתו של דוח ההתאמה צריכה להיות בהתאם לפקודת מס ההכנסה
(נוסח חדש) ,תשכ"א ,1961-חוק מס ההכנסה (תיאומים בשל אינפלציה),
תשמ"ה 1985-והתקנות מכוח חוקים אלו וכן מכוחו של כל דין רלוונטי נוסף.
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ג.
ד.
ה.
ו.
ז.
ח.

תוצאות ביקורת דוח ההתאמה ידווחו על ידי רואה החשבון באמצעות חוות דעת
שלו על הדוח האמור (אשר תהיה ערוכה במתכונת המוסכמת בין לשכת רואי
חשבון בישראל לבין רשויות המס).
חוות הדעת על דו"ח ההתאמה תתייחס לשאלה אם דוח ההתאמה נערך בהתאם
להוראות פקודת מס הכנסה וחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה),
התשמ"ה.1985-
עריכת ביקורת שנתית על ספרי הנהלת החשבונות של החברה.
ליווי שוטף בנושאים החשבונאיים.
ייצוג החברה בפני רשויות המס ,ובכלל זה בנוגע להוצאות שומות סופיות ,ככל
שיידרש.
השתתפות בישיבות של הדירקטוריון ,ועדת הביקורת והאסיפה הכללית בעניין
הדוחות הכספיים.
מתן חוות דעת חשבונאיות בהתאם לצרכי החברה.
נושאים נוספים בתחומי החשבונאות שיסוכמו בין הצדדים.

.6

השירותים יוענקו על ידי הזוכה במכרז באופן אישי ,ואם הוא תאגיד  -באמצעות אדם מסוים
אשר יוגדר מראש בהצעה למכרז כמיועד לבצוע השירותים (להלן " -המיועד") ,וכל שינוי
יחייב הסכמה מראש ובכתב מאת החברה.

.7

יובהר כי השירות איננו מוגבל לשעות הפעילות הרגילות של החברה ,ויכלול ,בין היתר גם
השתתפות בישיבות שיתקיימו בשעות אחה"צ והערב ושעות עבודה בלתי שגרתיות.

.8

הצעת התמורה במכרז
א.

על המציע להגיש הצעת מחיר באופן שיציג את שיעור ההנחה/התוספת האחיד
על מחירי הבסיס עבור השירותים שיינתנו לכל חברה-
עבור השירות לחברה הכלכלית  -מחיר הבסיס ה וא  + ₪ 3,250מע"מ
(א)
לחודש.
(ב)

ב.

עבור השירות לתרדיון  -מחיר הבסיס הוא  + ₪ 1,200מע"מ לחודש.

ההצעה מוגבלת בשיעורים הבאים:
השיעור המקסימלי לתוספת למחירי הבסיס( 10%-ובמילים :עשרה
(א)
אחוזים).
(ב)

השיעור המקסימלי להנחה למחירי הבסיס( 25%-ובמילים :עשרים
וחמישה אחוזים).

(ג)

הצעה החורגת משיעורי המקסימום תיפסל.

.9

המציע יגיש את הצעתו עבור השי רותים על גבי טופס הצעת המציע וכפי המפורט בטופס
הצעת המציע (מסמך ג' למסמכי המכרז).

.10

מובהר כי שכר הטרחה אשר ישולם למציע הזוכה על בסיס הצעתו יחשב ככיסוי מלא וסופי
של המגיע לרואה החשבון עבור הענקת השירות על פי מכרז זה לכל אחת מהחברות ,לרבות
כל ההוצאות והעלויות הכרוכות במתן השירות ,לא כולל מע"מ.

.11

תקופת ההתקשרות
א.

תקופת ההתקשרות עם רואה החשבון תהיה  12חודשים (במילים :שנים עשר
חודשים) ,עם אפשרות להארכה ,על פי קביעת כל חברה ,לעד  4תקופות הארכה
נוספות בנות עד  12חודשים (במילים :שנים עשר חודשים) כל אחת ,באותם תנאי
התקשרות.

ב.

תקופת ההתקשרות ,לרבות תקופות ההארכה ,כפופה לאישור האסיפה הכללית
של כל חברה מדי שנה וזאת לפי כל דין לרבות חוק החברות ,תשנ"ט ;1999 -לא
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אישרה האסיפה הכללית של חברה כלשהי את רואה החשבון  -תבוא ההתקשרות
לכלל סיום.
ג.
.12

לכל חברה זכות להביא לידי סיום את ההעסקה של רואה החשבון שנקבע כזוכה
במכרז ,בהודעה מראש של ( 60ששים) ימים ,בלא צורך בהנמקה.

ערבות מכרז
א.

על מגיש ההצעה לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית ,בסך
של ( ₪ 4,000ארבעת אלפי שקלים חדשים) ,ערוכה לפקודת החברה ,בנוסח
המצורף כמסמך  1להזמנה זו ,ותהיה בתוקף עד ליום .31/3/2022

ב.

החברה תהיה רשאית לדרוש מאת המציע ,בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני,
את הארכת תוקפה של הערבות למועד חלופי כפי שייקבע על-ידה ולא למעלה מ-
( 3שלושה) חודשים נוספים .דרשה כן החברה ,ימציא המציע ערבות מוארכת
כאמור תוך ( 5חמישה) ימי עסקים ממועד הודעת הדרישה.

ג.

יידחה התאריך האחרון להגשת המכרז ,יעדכן המציע את תוקפה של הערבות
בהתאמה עד למועד החדש שייקבע לכך על-ידי החברה ,ואם לא ייקבע מועד חדש
לערבות כאמור ,יוותר תוקף הערבות ללא שינוי.

ד.

למען הסר ספק ,לא יתקבל תחליף ערבות.

ה.

המצאת ערבות בנקאית כאמור לעיל ,הינה בבחינת תנאי סף להשתתפות במכרז,
ומציע שלא יצרף ערבות בנקאית כמתחייב ,הצעתו לא תובא לדיון.
החברה תהא רשאית לחלט ערבות זו ,כולה או חלקה ,והמציע לא יהא זכאי
לדרוש סכום הערבות כולה או מקצתה ,אם התקיים בו אחד מאלה:
חזר בו מהצעתו בכל שלב ,לרבות לאחר הודעת הזכייה ,ככל שזכה.
()1
במסגרת המכרז מסר מידע מטעה או מידע מהותי שאינו מדויק.
()2
פעל במכרז בעורמה או בתכסיסנות;
()3
סירב להמציא לחברה את מסמכי הביטוח והערבות הנדרשים ואת יתר
()4
המסמכים והאישורים הנדרשים לפי ההסכם (מסמך ג' למסמכי המכרז)
וכן לבצע את כל הפעולות הנדרשות על ידו לתחילת ההתקשרות לפי
מכרז זה ,הכל תוך  7ימים מתאריך הודעת החברה לזוכה בדבר זכייתו
במכרז או במועד אחר כפי שתחליט החברה.

ז.

אין בחילוט הערבות כדי למנוע מהחברה להעלות כל טענה כלפי המציע ולדרוש
ממנו כל סעד העומד לה לפי כל דין ,לרבות בגין נזקים שנגרמו לחברה בשל
מעשה ו/או מחדל של המציע או מי מטעמו.

ח.

מציע אשר הצעתו לא תתקבל תושב לו הערבות הבנקאית אשר נמסרה על ידו.

ו.

.13

המציע רשאי לעיין בכל המסמכים המהווים חלק בלתי נפרד מהמכרז ו/או ההסכם.

.14

ההתקשרות תהיה על בסיס מתן שירות קבלני ,ולא יהיו יחסי עובד ומעביד בין הזוכה במכרז
ו/או בין מי מעובדיו שיעסוק במתן השירות בפועל לבין החברה.

.15

הגשת ההצעות
א.

המציע ימלא את טופס ההצעה המצורף לחוברת המכרז ,ויצרף לטופס ההצעה
את המסמכים הנדרשים עפ"י סעיפים  2ו 3-לעיל.

ב.

כל מסמכי המכרז לרבות החוזה על כל נספחיו כשהם חתומים ע"י המציע.
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ג.

ההצעות יוגשו במסירה ידנית עד יום  5/12/2021בשעה  15:00לתיבת המכרזים
בחברה הכלכלית בפארק תעשיות משגב .על המעטפה ייכתב מספר המכרז ושמו
בלבד.

ד.

כל הצעה אשר לא תימסר עד למועד הנקוב לעיל כלל לא תובא לדיון בפני ועדת
המכרזים של החברה (להלן " -ועדת המכרזים").

ה.

על המציע להגיש הצעת מחיר .יש לנקוב באחוז הנחה/תוספת אחיד שיחול על כל
מחירי הבסיס עבור השירותים להלן:
 עבור השירות לחברה הכלכלית + ₪ 3,250 -מע"מ לחודש. -עבור השירות לתרדיון –  + ₪ 1,200מע"מ לחודש.

ו.

ההצעה מוגבלת בשיעורים הבאים:
השיעור המקסימלי לתוספת למחירי הבסיס( 10%-ובמילים :עשרה
(א)
אחוזים).

ז.
ח.
ט.
י.
יא.
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(ב)

השיעור המקסימלי להנחה למחירי הבסיס( 25%-ובמילים :עשרים
וחמישה אחוזים).

(ג)

הצעה החורגת משיעורי המקסימום תיפסל.

על המציע לנקוב בהצעתו באחוזים (או בחלקי אחוזים) בשיעור ההנחה המוצע
על ידו  -שיעור ההנחה הינו כולל ואחיד לגבי כל הפריטים המפורטים במחירון.
מחירי המחירון מהם תינתן ההנחה לא כוללים מע"מ.
על המציע לכתוב בבירור בהצעתו (מסמך ב' למכרז) את שיעור ההנחה בספרות
ובמילים.
שיעור ההנחה המוצע יהיה יחול באופן אחיד על השירות לשתי החברות.
למען הסר ספק לא ניתן לנקוב בשיעור הנחה שונה לכל חברה .אם נקבע שיעור
הנחה שונה  -תהיה החברה רשאית לפסול את ההצעה או לקבוע כי שיעור ההנחה
יעמוד על השיעור הגבוה ביותר שהוצע (ההצעה הזולה ביותר) על אחת החברות
(ההצעה הזולה ביותר) לפי שיקול דעתה הבלעדי ,והמציע יהיה מנוע מכל טענה
לעניין זה ,הן ביחס להצעתו והן ביחס להצעת מציעים אחרים.

בחירת המציע הזוכה
א.

שקלול הצעת המחיר וחישוב הציון הכולל יעשה בחישוב המצטבר של כלל
הרכיבים .ככלל ,ההצעה שהניקוד לה הינו המירבי תומלץ כזוכה.

ב.

לצורך השוואת ההצעות השונות יינתן לכל אחד מן הרכיבים המפורטים בטבלה
המשקל כפי המצוין בצדו של כל רכיב כלהלן:
הרכיב

המשקל לשקלול

הניקוד

רכיב מחיר:
.1

הניקוד בגין רכיב המחיר המוצע
לאחר החלת שיעור ההנחה/התוספת עבור
השירותים בהתאם למחירי הבסיס (שיעור
הנחה/תוספת אחיד)
רכיבי איכות:

50%

 50נקודות

.2

ניסיון קודם רלוונטי לשירותים הנדרשים

10%

 10נקודות

ניסיון קודם במתן השירות לתאגידים 5%
עירוניים
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ג.

.3

התרשמות ועדת המכרזים מן המציע על פי 30%
המלצת הצוות המקצועי וחוות דעתו

 30נקודות

.4

גודל המשרד (מספר רו"ח המועסקים 5%
בקביעות במשרד)

 5נקודות

הניקוד בגין רכיב התמורה ( 50נקודות)
()1

לצורך בחינת רכיב המחיר ,תוחל ההנחה/התוספת המוצעת של כל אחת
מן ההצעות על רכיבי השירותים למזמינה ,ויחושב המחיר החודשי
הכולל לפני מע"מ של כל אחת מן ההצעות עבור השירות (להלן" :הצעת
המחיר לצורך החישוב").

()2

הצעת המחיר לצורך החישוב ,ששיעורה יהיה הנמוך ביותר ,תקבל את
הניקוד המלא בגין רכיב המחיר ( 50נקודות).
לדוגמא :אם המחיר הזול ביותר נובע מהנחה בשיעור של  ,5%וההצעה
הנבחנת הבאה כללה תוספת של  5%ומחיר הבסיס  4,450ש"ח לחודש
לשתי החברות יחד ,יחושב הניקוד להצעה הנבחנת באופן הבא:
ההצעה הזולה ביותר ;₪ 4,227.5 = )-222.5( -5% *4,450
ההצעה הבאה ;₪ 4,672.5 = )+222.5( +5% * 4,450

()3

=45.23

ד.

4,227.5x50
4,672.5

הניקוד בגין רכיבי האיכות (עד  50נקודות)
מציע שלא קבל לפחות  35נקודות מצטברות ברכיבי האיכות תהיה החברה
רשאית לפסול את הצעתו ולא לדון בה.
א .הניקוד בגין רכיב הניסיון הקודם הרלוונטי ( 10נקודות)
הניקוד בגין רכיב הניסיון הקודם ייקבע כדלקמן:
()1

עבור ניסיון קודם מעבר ל( 3 -שלוש) שנות הניסיון הבסיסי הנדרש
במסגרת תנאי סף ,יינתן ניקוד בשיעור של ( 1אחת) נקודות עבור כל שנה
קלנדרית נוספת במהלך התקופה שמאז  2017-2013ועד לניקוד מצטבר
של  5נקודות.

()2

הניקוד יחושב בגין שנה קלנדרית במהלכה העניק המציע שירותים
דומים לאלו המפורטים בסעיף  5לעיל.

ב .הניקוד בגין רכיב הנסיון הקודם במתן השירות לתאגידים עירוניים ( 5נקודות)
()1

עבור ניסיון קודם במתן שירותים מן הסוג הנדרש במכרז זה לתאגידים
עירוניים ,יינתן ניקוד על-ידי ועדת המכרזים בהתאם להתרשמות הצוות
המקצועי שימונה לשם כך.

()2

חוות הדעת של הצוות המקצועי תיערך על בסיס בחינת הניסיון
המקצועי של המציע ,ו/או על סמך המלצות שיתקבלו מאת ממליצים
ותועבר להחלטת ועדת המכרזים .הניקוד יינתן הן ביחס לכמות
התאגידים העירוניים והן בגין איכות השירות.

ג .הניקוד עבור התרשמות ועדת המכרזים ( 30נקודות)
()1
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הניקוד יינתן בגין התרשמותו האישית של הצוות המקצועי מהמציע
אשר ייקרא ויופיע בפניו ועל פי חוות דעתו.
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()2

חוות הדעת של הצוות המקצועי תערך על בסיס בחינת הניסיון המקצועי
של המציע ,המלצות שיתקבלו מממליצים ,ו/או על סמך ראיון אישי עמו
או עם המיועד (יודגש שאין חובה להיפגש עם כל המציעים).

()3

עמדת הצוות המקצועי תועבר להחלטת ועדת המכרזים.

ד .הניקוד עבור גודל המשרד ( 5נקודות)

ה.

()1

ככל שמשרד המציע מעסיק מספר רואי חשבון קבועים רב יותר ,ישמש
הדבר יתרון בניקוד באופן יחסי.

()2

אופן חישוב הניקוד בגין רכיב התמורה יחול גם על ניקוד גודל משרד
המציע ,בשינויים המחויבים.

()3

מובהר כי אין באמור כדי לפגוע בתנאי הסף לפיו על המציע להעסיק
בהעסקה קבועה  5רואי חשבון ו/או מנהלי חשבונות ראשיים לפחות.

הניקוד עבור מציע מקומי ( 5נקודות)
"מציע מקומי"  -לצורך מכרז זה יחשב כ"מציע מקומי" יחיד או תאגיד כהגדרתו
להלן ,אשר במהלך השנה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות במסגרת המכרז
(להלן " -התקופה הנדרשת") מקיים ,בהתאמה ,את התנאים הבאים:
"יחיד"  -יחיד אשר במהלך התקופה הנדרשת מתגורר בתחום שיפוטה של
מועצה אזורית משגב או שמרכז עסקיו בתחום שיפוטה ,ומשלם ארנונה למועצה.
"תאגיד"  -תאגיד שבמהלך התקופה הנדרשת מענו הרשום בתחום שיפוטה של
המועצה או מקיים שלוחה פעילה בתחום שיפוטה ,ומשלם ארנונה למועצה
אזורית משגב.
להוכחת היותו מציע מקומי יצרף המשתתף אישור או תיעוד רלוונטי ,כגון אישור
על תשלום ארנונה למועצה במהלך כל התקופה הנדרשת.
החברה תהא רשאית ,אך לא חייבת ,להעדיף הצעתו של מציע מקומי ,על פני
הצעתו של מציע לא מקומי ,אשר קיבל את הניקוד המצרפי הגבוה ביותר (הניקוד
הכולל של כל רכיבי המכרז-מחיר  +האיכות) ,שאלמלא קיומו של מציע מקומי
היה מומלץ כזוכה במכרז (להלן" :המציע הלא מקומי") ,ובלבד שהתקיימו
שלושת התנאים הבאים:
א .הניקוד המצטבר של רכיבי האיכות של המציע המקומי לא נופל מ95% -
מהניקוד המצטבר של רכיבי האיכות של המציע הלא מקומי.
ב .הצעת המחיר של המציע המקומי לא תהיה יקרה ביותר מ 5%-מהצעת
המחיר של המציע לא מקומי.
ג .המציע המקומי יהיה מוכן לקבל על עצמו את ביצוע העבודה במחיר שלא
יעלה על  2%ממחיר הצעתו הכספית של המציע הלא מקומי ,או במחיר
הנקוב בהצעתו הכספית של המציע המקומי ,לפי הנמוך מביניהם.

.17
א.
ב.

.18

החלטת ועדת המכרזים הסופית תתקבל לאחר קבלת עמדתה ואישורה של ועדת
הכספים של החברה הכלכלית ליישובי משגב בע"מ  -אשר תשמש לעניין זה
כצוות המקצועי.
מובהר כי הודעת הזכייה לא תיכנס לתוקף אלא לאחר אישורו של רואה החשבון
המיועד על-ידי האסיפה הכללית של כל חברה ,וזאת לפי כל דין לרבות חוק
החברות ,תשנ"ט .1999 -לא יאושר רואה החשבון על-ידי האסיפה הכללית מכל
סיבה שהיא ,לא תיכנס ההתקשרות עמו לתוקף ,והוא יהיה מנוע מהעלאת כל
טענה או דרישה כלפי אותה חברה ו/או מי מטעמה.

שאלות הבהרה
שאלות הבהרה למכרז יוגשו בכתב בלבד עד ליום  28/11/2021שעה 16:00
א.
למייל .Office@mec.org.il :
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ב.

על המציע לצרף לפנייה את פרטי איש קשר מטעם המציע ,כולל כתובת דואר
אלקטרוני ומספר טלפון.
שאלות הבהרה בכתב במסמך  MS-Wordפתוח בלבד ,עם אישור מסירה ,ובמבנה
שלהלן בלבד:
נוסח השאלה
אליו פרק
מס"ד המסמך או
וסעיף
מתייחסת
הנספח
רלבנטיים
ההבהרה

ד.

יש לציין את פרטי איש קשר מטעם המציע ,כולל כתובת דואר אלקטרוני ומספר
טלפון.
תשובות לשאלות הבהרה שיוגשו במועד ,וכן עדכונים ו/או שינויים שייעשו
ביוזמת החברה ,יהיו בכתב ויישלחו בדואר אלקטרוני בלבד ,לכתובת שצוינה על
ידי המציעים בפרטי ההתקשרות עימם.
בדיקת התשובות לשאלות ההבהרה באחריות המציעים בלבד.
גילה המציע סתירות או שגיאות או אי התאמות במסמכים או שיהיה דבר מה
לא מובן ,יפנה בכתב לחברה במסגרת פרק הזמן שהוקצב לשאלות הבהרה.
אין החברה אחראית לתשובות ,הסברים או פירושים שניתנו בעל-פה ,ואלה לא
יחייבו את החברה.
החברה רשאית ,בכל עת ,עד למועד האחרון להגשת הצעות בהזמנה להזמנה
להציע הצעות ,להכניס שינויים ותיקונים במסמכי המכרז ,ביוזמתה או בתשובה
לשאלות המשתתפים ,להאריך ו/או לדחות כל מועד ,לקבוע מפגש/י מציעים,
לבטל את המכרז ו/או לשנותו .השינויים והתיקונים כאמור יהוו חלק בלתי נפרד
מתנאי המכרז ,יובאו ,בכתב ,לידיעת כל רוכשי המכרז בדוא"ל לפי הפרטים
שנמסרו על-ידי רוכשי מסמכי המכרז ,יחתמו ע"י המציע ויצורפו על-ידו להצעתו.
אין באמור כדי לגרוע מזכותה של החברה לבטל את המכרז בכל עת לרבות לאחר
המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז ,והכל מנימוקים סבירים.
כל שינוי של מועד כאמור לעיל שיחייב את הארכת תוקף הערבות למועד יועבר
לידיעת המשתתפים והם יידרשו להתאים את הערבות לתוקף העדכני .מציע
שלא יעשה כן ,יחשב כאילו בחר לחזור בו מן ההשתתפות במכרז וועדת המכרזים
לא תתחשב בהצעתו.
החברה רשאית לדרוש מהמשתתפים בכל עת פרטים ו/או מסמכים נוספים ו/או
הבהרות נוספות לשביעות רצונה המלא גם לאחר פתיחת ההצעות על מנת לבחון,
במסגרת שיקוליה ,את המשתתף ,חוסנו הכלכלי ,ניסיונו המקצועי והצעתו ,ו/או
השלמת כל נתון ו/או מסמך שנדרש במסגרת המכרז ,לרבות המסמכים
שפורטו בסעיף  3לעיל.

ג.

ה.
ו.
ז.
ח.
ט.

י.

יא.

.19

הוראות כלליות
א.

לא יתקבל כל שינוי או תיקון שיעשה על-ידי המציע בגוף המסמכים.

ב.

ערך המציע שינוי ,תיקון או הסתייגות מכל מין וסוג שהוא ,במסמכי המכרז (למעט
השלמת הפרטים הנדרשים ממנו בהצעתו) תהיה החברה רשאית ,מטעם זה בלבד ,לפסול
את ההצעה או ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לבקש מן המציע לתקן את הצעתו .בכל מקרה
(גם אם החברה לא העירה לשינויים כאמור) יחייב את הצדדים הנוסח של מסמכי המכרז,
אשר הוכן על-ידי החברה וכפי שנמסר למציעים.

ג.

גילה המציע סתירות או שגיאות או אי התאמות במסמכים או שסבר שדבר מה במסמכים
אינו מובן ,יפנה בכתב לחברה במסגרת פרק הזמן שהוקצב לשאלות הבהרה.

ד.

החברה תהיה רשאית לבקש הבהרות ו/או פרטים נוספים לגבי ההצעה ,וזאת לפי שיקול
דעתה הבלעדי.

333073 2473/186
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ה.

החברה תהיה רשאית להזמין לראיון נציגים של מציעים אלה או אחרים ,וזאת לפי שיקול
דעתה הבלעדי.

ו.

החברה תהיה רשאית שלא לבחור בכל מציע ,וזאת למקום מסוים או לשירות מסוים או
בכלל.

ז.

הזכייה במכרז תכנס לתוקפה רק לאחר חתימת החברה על ההסכם שבין הצדדים וכפוף
לאישור האסיפה הכללית של החברה כמפורט בהזמנה זו לעיל.

ח.

החברה תהיה רשאית לבטל הליך זה ,מכל נימוק סביר שהוא.

ט.

מובהר בזה ,כי מציע שהוכרז כזוכה לא יבוא בתביעות ו/או בטענות ו/או בדרישות כלפי
החברה ,בגין כל עיכוב ו/או הפסקת הליכי המכרז זמנית או לחלוטין אשר יגרמו ,אם
יגרמו ,כתוצאה מהליכי משפט שיינקטו על ידי צדדים שלישיים כלשהם.

י.

כל מציע ו/או זוכה מצהיר בזה כי לקח אפשרות של עיכובים ו/או הפסקת הליכים כגון
אלה בחשבון והוא מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה עקב כך.

יא .בוטל המכרז או שונה היקפו או נדחה ביצועו ו/או חלק ממנו ,מכל סיבה שהיא ,לא תהיה
למציע ו/או לזוכה כל תביעה ו/או טענה ,והוא לא יהיה זכאי לפיצוי מכל מין וסוג.
יב .המציע מצהיר כי ידוע לו והוא מאשר ,כי קיימת זכות עיון בהצעתו בתנאים הקבועים
בדין וכי הוא מוותר על כל טענה בקשר עם מתן זכות עיון כזו על ידי החברה לצד שלישי,
וזאת מבלי לגרוע לעניין סודות מסחריים/מקצועיים .על המציע לציין בהצעתו מהם
המסמכים/נתונים המהווים סודות מסחריים /מקצועיים ככל שקיימים ,אותם הוא
מבקש לא לחשוף בפני משתתפים אחרים .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,מודגש כי
שמו וכתובתו של המציע והמחיר שהוצע על ידו ,לא יהוו סוד מסחרי או סוד עסקי.
מובהר בזאת כי כל החלטה לעניין זה הינה בסמכות ועדת המכרזים ובכפוף להוראות
הדין והפסיקה .כן יובהר ,כי סימון חלקים בהצעה כסודיים ,מהווה הודאה בכך שחלקים
אלה בהצעה הינם סודיים גם בהצעותיהם של המציעים האחרים ,ומכאן שהמציע מוותר
מראש על זכות העיון בחלקים אלה של הצעות המציעים האחרים.
יג.

כל ההוצאות ,מכל מין וסוג שהוא ,הכרוכות בהכנת ההצעה למכרז ובהשתתפות במכרז
תחולנה על המציע.

יד .כל האמור בכתב זה בלשון זכר משמעו ,לכל דבר וענין גם בלשון נקבה.
טו .כל הזכויות במסמכי המכרז שמורות לחברה .המשתתפים לא יהיו רשאים לעשות כל
שימוש במסמכי המכרז אלא לצורך הכנת והגשת הצעה במכרז זה .אין להעתיק את
מסמכי המכרז או להשתמש בהם לשום מטרה אחרת ,אלא לצורך הגשת הצעה למכרז זה
בלבד.
טז.
()1

החברה רשאית ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ,להכריז כזוכה על מציע ,שהצעתו
תדורג במקום השני (להלן" :הזוכה השני") ,זאת במידה ותחליט החברה
להפסיק את ההתקשרות עם הזוכה במכרז ,בשל אי שביעות רצון מתפקודו
במהלך ששת החודשים הראשונים להתקשרות עימו (תקופת הניסיון) .היה
ותחליט החברה לעשות כן ,מתחייב הזוכה השני לחתום על הסכם ההתקשרות
תוך  20יום ממועד ההודעה שנמסרה לו על-ידה.

()2

כל הכללים והתנאים שבמכרז זה המחייבים את הזוכה ,יחייבו גם את הזוכה
השני במידה ויידרש לחתום על ההסכם ,לרבות הפקדת ערבות ביצוע כנדרש,
עריכת ביטוחים וכיו"ב.

()3

אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מזכותה של החברה לפנות למציע שני גם אם לא
קבעה מראש את זהותו ,בנסיבות בהן הדין מתיר כך.
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יז.

החברה רשאית לפסול כל הצעה אשר לא תענה בקפדנות על תנאי מכרז אלו.

יח .תנאי המכרז כפופים לתוספת השנייה של צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות),
תשי"ח  , 1958 -ובכל מקרה של סתירה בין תנאים אלה לבין הוראות התוספת השנייה,
יגברו ויקבעו הוראות התוספת השנייה.

______________________
שמוליק דודאי ,מנכ"ל
מנהלת תרדיון בע"מ
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______________________
שמוליק דודאי ,מנכ"ל
החברה הכלכלית למשגב בע"מ
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מסמך ב'

החברה הכלכלית למשגב בע"מ
מכרז מס' 3
מתן שירותי ראיית חשבון חיצוניים
טופס הצהרה והצעת המציע
לכבוד :החברה הכלכלית למשגב בע"מ
מנהלת תרדיון בע"מ
הנדון :מכרז פומבי מס' 3
למתן שירותי ראיית חשבון חיצוניים לחברה הכלכלית למשגב בע"מ
.1

הנני מתכבד להגיש הצעת מחיר עבור מתן שירותי ראיית חשבון חיצוניים ,כמפורט
במסמך ההזמנה להציע הצעות (להלן" -השירותים").

.2

הנני מצהיר כי הבנתי את כל מסמכי המכרז ,כל הגורמים האחרים הרלוונטיים לביצוע
התחייבויותיי על פי ההסכם ,וכי בהתאם לכך קבעתי את הצעתי.

.3

הנני מצהיר בזאת כי:
ידוע לי כי מתן השירותים לחברה הכלכלית למשגב בע"מ (להלן" -החברה")
א.
יינתנו על בסיס שירות קבלני ולא יתקיימו כל יחסי עובד מעביד ביני לבין
החברה.
ב.

הנני עומד בכל תנאי הסף הנדרשים להגשת הצעות המפורטים בסעיף  2להזמנה
להציע הצעות (מסמך א').

ג.

מצ"ב הצהרה בכתב ,חתומה על-ידי בדבר העסקה קבועה של  5רואי חשבון ו/או
מנהלי חשבונות ראשיים לפחות ,וכן בדבר מספר רואי החשבון המועסקים
אצלי בהעסקה קבועה.

ד.

מצ"ב הצהרה חתומה בדבר היות המציע "מציע מקומי" כהגדרתו להלן:
"מציע מקומי"  -לצורך מכרז זה יחשב כ"מציע מקומי" יחיד או תאגיד כהגדרתו
להלן ,אשר במהלך השנה שקדמה למועד האחרון להגשת הצעות במסגרת המכרז
(להלן " -התקופה הנדרשת") מקיים ,בהתאמה ,את התנאים הבאים:
"יחיד"  -יחיד אשר במהלך התקופה הנדרשת מתגורר בתחום שיפוטה של
מועצה אזורית משגב או שמרכז עסקיו בתחום שיפוטה ,ומשלם ארנונה למועצה.
"תאגיד"  -תאגיד שבמהלך התקופה הנדרשת מענו הרשום בתחום שיפוטה של
המועצה או מקיים שלוחה פעילה בתחום שיפוטה ,ומשלם ארנונה למועצה
אזורית משגב.
להוכחת היותו מציע מקומי יצרף המשתתף אישור או תיעוד רלוונטי ,כגון אישור
על תשלום ארנונה למועצה במהלך כל התקופה הנדרשת.

ה.
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הנני מסוגל ,מכל בחינה שהיא לבצע את כל הדרישות ו/או ההתחייבויות על פי
הוראות המכרז ,ומצרף להצעתי את כל המסמכים והאישורים הנדרשים
המפורטים בהזמנה להציע הצעות (מסמך א') ,ובכלל זה את ההצהרה בדבר
היעדר קרבה משפחתית לעובד החברה ו/או לעובד מועצה אזורית משגב על-פי
הנוסח המצורף כנספח  1למסמך זה.
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ו.

המחיר כפי שנרשם בהצעתי ,כולל את כל מלוא התמורה לה אני זכאי ,לרבות
הוצאות בגין נסיעות ,ביטוחים ,ביטול זמן ,וכל הוצאה אחרת אשר עשויה להיות
לי בקשר עם הצעתי נשוא מכרז זה.

.4

אם אזכה במכרז ,הנני מתחייב לבצע את התחייבויותיי על פי המכרז בהתאם לכל תנאי
המכרז לשביעות רצון החברה ועל פי הוראות ההסכם ונספחיו (מסמך ג') ובכפוף לכל דין.

.5

אם הצעתי תתקבל ,אני מתחייב לבצע תוך  7ימים מתאריך הודעתכם בדבר זכיית הצעתי
במכרז ,את הפעולות הנדרשות על ידי ,לחתום על ההסכם למתן השירותים (מסמך ג')
ולהח זירו לחברה כשהוא חתום כדין וכן להמציא לכם אישור קיום ביטוחים והצהרה
בדבר היעדר ניגוד עניינים ,כמפורט בהסכם.

.6

אני מצהיר בזאת כי ידוע לי שאם לא אבצע את הפעולות המנויות בסעיף  5לעיל כולן או
מקצתן ,החברה תהא רשאית לבטל את זכייתי במכרז וכן תהא רשאית לחלט את הערבות
הבנקאית המצורפת להצעתי זו.
ידוע לי ואני מסכים שסכום הערבות ישמש פיצוי קבוע ומוסכם מראש ,עקב אי קיום
ההתחייבויות שנטלתי על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.
כן ידוע לי שבחילוט הערבות לא יהא כדי לפגוע בכל זכות או סעד שיעמדו לרשות החברה
עקב הפרת ההתחייבויות שאני נוטל על עצמי עם הגשת הצעתי למכרז.

.7

הצעת מחיר
מחירי הבסיס -
 עבור השירות לחברה הכלכלית  + ₪ 3,250 -מע"מ לחודש. עבור השירות לתרדיון  + ₪ 1,200 -מע"מ לחודש.הצעתי הכספית לביצוע השירותים נשוא המכרז הינה:
 _______%הנחה (ובמילים:
%

תוספת (ובמילים:

ש"ח) ביחס למחירי הבסיס

או

ש"ח) ביחס למחירי הבסיס.

ידוע לי כי מדובר באחוז הנחה/תוספת אחיד החל על מחירי הבסיס לכל החברות.
הצעה שתכלול שיעור הנחה/תוספת שונה  -תהיה המזמינה רשאית לפסול את ההצעה
או לקבוע כי שיעור ההנחה/התוספת יעמוד על השיעור הגבוה ביותר שהוצע (ההצעה
הזולה ביותר).
הצעה החורגת משיעור התוספת המקסימלי או משיעור ההנחה המקסימלי תיפסל.

שם המציע _____________________ :מס' ת.ז/.ח.פ______________________ :.
כתובת המציע _________________________________________________________ :
מס' טלפון ________________ :טלפון נייד _______________ :פקס______________ :
תאריך______________ :
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נספח  1למסמך ב' טופס הצהרה והצעת המציע
הצהרה על העדר קרבה לעובד החברה ו/או המועצה ו/או לחבר מועצה1

לכבוד
החברה הכלכלית למשגב בע"מ (להלן" -החברה")
ג.א.נ,.
.1

הצהרה זו מוגשת על ידי __________________________ (להלן -המציע) 2במסגרת
שפורסם על-ידי החברה ומהווה חלק בלתי נפרד מהצעתי במכרז.
הצעתי במכרז

.2

הנני מצהיר בזאת כי החברה הביאה לידיעתי את הוראות הסעיפים הבאים:
א .סעיף  89ב(א) לצו המועצות המקומיות (המועצות האזוריות) ,תשי"ח 1958 -
הקובע כדלקמן :
"חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,או תאגיד שיש לאחד האמורים חלק העולה
על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו ,לא
יהיה צד לחוזה או לעסקה עם המועצה ,לעניין זה ,״קרוב״  -בן זוג ,הורה ,בן או
בת ,אח או אחות״.
ב .כלל ( 12א) של ההודעה בדבר כללים למניעת ניגוד עניינים של נבחרי הציבור
ברשויות המקומיות הקובע:
״חבר המועצה לא יהיה צד לחוזה או לעסקה עם הרשות המקומית .לעניין זה,
״חבר מועצה״  -חבר מועצה או קרובו או תאגיד שהוא או קרובו בעלי שליטה בו.
ג .סעיף  59לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,תשי"ח 1958-הקובע כי:
"לא יהיה לעובד מועצה ,לא במישרין ולא בעקיפין ,בעצמו ולא על ידי בן-זוגו,
סוכנו או שותפו ,כל חלק או טובת הנאה בכל חוזה או עסק שנעשה עם המועצה
למענה או בשמה ,פרט לעניין שיש לעובד בהסכם העבודה שלו או בהסכם הכללי
של עובדי המועצה ופרט לחוזה בדבר קבלת שירות מהשירותים שהמועצה
מספקת״.

.3

בהתאם לכך הנני מבקש להודיע ולהצהיר כי:
א .בין הנהלת החברה ו/או חברי מליאת מועצה אזורית משגב ("המועצה") אין לי :בן
זוג ,הורה ,בן או בת ,אח או אחות ואף לא מי שאני לו סוכן או שותף.
ב .אין חבר הנהלה בחברה ו/או חבר מועצה ,קרובו ,סוכנו או שותפו ,שיש לאחד מהם
חלק העולה על עשרה אחוזים בהונו או ברווחיו של התאגיד באמצעותו הגשתי את
הצעתי או שאחד מהם מנהל או עובד אחראי בו.
ג .אין לי בן זוג ,שותף או מי שאני סוכנו ,העובד בחברה ו/או במועצה.

.4

יש לי איזה מבין סוגי הקרבה המפורטים בסעיף  3לעיל :פרט את הקרבה

.5

יש לי קרבה לנציגי הנהלת החברה ו/או לחברי מליאת המועצה ו/או לעובד החברה ו/או
המועצה מסוג שאינו נמנה על סוגי הקרבה המפורטים בסעיף  3לעיל :פרט את הקרבה

.6

ידוע לי כי החברה תהיה רשאית לפסול את הצעתי אם יש לי קרבה כאמור לעיל ,או אם
מסרתי הצהרה לא נכונה.

 1הצהרה זו תינתן על-ידי המציע ובנפרד על-ידי כל עובד ו/או נציג המציע המיועד לתת שירות לחברה באופן אישי.
 2במקרה של מציע שהינו תאגיד ,הצהרה זו תינתן בנפרד על-ידי כל מנהלי החברה ובעלי השליטה בה.
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.7

אני מצהיר בזאת כי הפרטים שמסרתי לעיל הם נכונים ומלאים ,והאמור בהצהרה זו הינו
אמת.

תאריך _______________:חתימת מורשי חתימה של המציע_____________________:
אישור עו"ד
אני מאשר כי מורשי החתימה חתמו בפניי
אישור עו"ד _________________ :
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הסכם למתן שירות קבלני
שרותי ראיית חשבון לחברה הכלכלית למשגב בע"מ
שנערך ונחתם ביום

ב____________

בין

החברה הכלכלית למשגב בע"מ
כתובת -פארק תעשיות משגב

לבין

_____________ ח.פ/ת.ז מס'_________
כתובת__________________________-

(להלן"-החברה")
אחד
מצד

(להלן"-נותן השירות")
שני
מצד
הואיל

והחברה מעוניינת בקבלת שירותי ראיית חשבון חיצוניים עבורה (להלן -
"השירותים");

והואיל

ונותן השירות זכה במכרז פומבי מספר  ,3אשר נערך על-ידי החברה (להלן-
"המכרז") לקבלת שירותי ראיית חשבון חיצוניים;

והואיל

ונותן השירות הציג עצמו כבעל הידע הכישורים והאמצעים הדרושים כדי להעניק
לחברה ,כנותן שירות קבלני שירותי ראיית חשבון חיצוניים כפי שיפורט להלן
בהסכם זה;

והואיל

וברצון הצדדים להעלות על הכתב את ההסכמים והתנאים כפי שגובשו ביניהם;
לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כלהלן:

 .1כללי:
א .המבוא להסכם זה ,נספחיו וכל תנאי ומסמכי המכרז כולל הצעתו של נותן השירות על
כלל מסמכיה ללא יוצא מן הכלל ,מהווים חלק בלתי נפרד מן ההסכם.
ב .כותרות הסעיפים נועדו למען נוחות בלבד והן לא תשמשנה לפרשנותו של הסכם זה.
ג .נספחי ההסכם הם אלה:
( )1נספח א'  -אישור קיום ביטוחים.
( )2נספח ב'  -נוסח שאלון לאיתור ניגוד עניינים.
 .2הצהרות נותן השירות
א .נותן השירות מפעי ל עסק למתן שירותי ראיית חשבון ,שירותים חשבונאיים וברשותו
הידע ,הניסיון ,ההכשרה המקצועית המתאימה והמומחיות בנושאים אלו ,לרבות ידע
בעריכת דוחות כספיים שנתיים ,בעריכת ספרי הנהלת חשבונות ,בהכנת דוח התאמה
לצרכי מס ובמתן ייעוץ שוטף בנושאים החשבונאיים הנדרשים בחברה.
ב.

כי ברשותו כח האדם ,הציוד ,המכשירים ,האמצעים והיכולת הטכנית והכלכלית
הדרושים על מנת לקיים את התחייבויותיו על-פי הסכם זה במלואן ובמועדן ,בהתאם
לדרישות כל דין וברמה מקצועית גבוהה.
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ג.

כי אין מניעה חוקית ,חוזית ו/או כל מניעה אחרת ו/או כל זכויות צד ג' שהן אשר עלולים
למנוע או להפריע לקיום התחייבויותיו עפ"י הוראות הסכם זה.

ד.

כי ביקר בחברה ובדק אותה ואת מצבה ומאפייניה ,בחן את אופי הפעילות של החברה,
צרכיה וכל שאר הנתונים ,לרבות אך לא רק ,תנאי העבודה והתנאים הפיזיים העלולים
להשפיע על ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ,על הצד הטוב ביותר.

ה .כי קיבל מהחברה לשביעות רצונו המלאה כל הסבר ,הבהרה ,מידע ,שביקש והנובע ו/או
הקשור בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ,ואין ולא תהייה לו כל טענה כלפי החברה
בקשר עם אלה.

.3

ו.

כי הינו בעל האישורים הנדרשים למתן השירותים על פי הסכם זה ,בהתאם להוראות כל
דין.

ז.

כי ידוע ליועץ שהחברה רשאית להתקשר עם נותני שירות אחרים בתחום ראיית חשבון,
שירותים חשבונאיים וכיו"ב ,בהתאם לצורך ולשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

התחייבויות נותן השירות
א .נותן השירות מתחייב ליתן לחברה שירותי ראיית חשבון ברמה הגבוהה ביותר ולשביעות
רצונה המלאה של החברה.
ב.

נותן השירות מתחייב להישמע להנחיות מנכ"ל החברה ו/או סמנכ"ל הכספים של החברה
ו/או כל מי מטעמם ולקבל את אישורם לבצע כל פעולה ו/או עבודה עבור החברה ,למעט
פעולות שעליהן קיבל אישור מראש לבצע עבור החברה.

ג.

יובהר לעניין זה כי כל פעולה שתבוצע על ידי נותן השירות ללא אישור מפורש ממנכ"ל
החברה ו/או מי מטעמו ,לא תחייב את החברה.

ד.

נותן השירות מתחייב בפני החברה ליתן את השירותים הבאים בהתאם להוראות כל דין:
( )1עריכת דוחות כספיים שנתיים מבוקרים לפי כללים חשבונאיים מקובלים בישראל
הכוללים את המאזן ליום  31בדצמבר  ,2021דוח רווח והפסד ,דוח על השינויים בהון
העצמי ודוח תזרים מזומנים של החברה לשנה שהסתיימה באותו מועד ,וכן את
הביאור על עיקרי המדיניות החשבונאית וביאורים אחרים (כל אלה יחד מכונים
להלן" :הדו"חות הכספיים").
( )2עריכת ביקורת של דוח ההתאמה לצרכי מס והגשתו למס ההכנסה.
הכנתו ועריכתו של דוח ההתאמה צריכה להיות בהתאם לפקודת מס ההכנסה (נוסח
חדש) ,תשכ"א ,1961-חוק מס ההכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) ,תשמ"ה1985-
והתקנות מכוח חוקים אלו וכן מכוחו של כל דין רלוונטי נוסף.
תוצאות ביקורת דוח ההתאמה ידווחו על ידי רואה החשבון באמצעות חוות דעת שלו
על הדוח האמור (אשר תהיה ערוכה במתכונת המוסכמת בין לשכת רואי חשבון
בישראל לבין רשויות המס).
חוות הדעת על דוח ההתאמה תתייחס לשאלה אם דוח ההתאמה נערך בהתאם
להוראות פקודת מס הכנסה וחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) ,התשמ"ה-
.1985
( )3עריכת ביקורת שנתית על ספרי הנהלת החשבונות של החברה.
( )4ליווי שוטף בנושאים החשבונאיים.
( )5ייצוג החברה בפני רשויות המס ,ובכלל זה בנוגע להוצאות שומות סופיות ,ככל
שיידרש.
( )6השתתפות בישיבות של הדירקטוריון ,ועדת הביקורת והאסיפה הכללית בעניין
הדוחות הכספיים ובנושאים תקציביים.
( )7מתן חוות דעת חשבונאיות בהתאם לצרכי החברה.
( )8נושאים נוספים בתחומי החשבונאות שיסוכמו בין הצדדים.

 .4איסור הסבת זכויות והעסקת קבלני משנה
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א .נותן השירות מתחייב לא להסב ולא להעביר את ההסכם ,כולו או מקצתו ,או כל טובת
הנאה על פיו לאחר ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה ,אלא אם קיבל את הסכמת החברה,
מראש ובכתב.
ב .היה ונותן השירות הנו תאגיד או שותפות רשומה או בלתי רשומה יראו בהעברת  25%או
יותר מהשליטה בתאגיד או מזכויות השותפות בין אם העברה נעשתה בבת אחת בין אם
נעשתה בחלקים ,כהעברת זכות המנוגדת לסעיף (4א) לעיל.
ג.

נותן השירות מתחייב שלא להעסיק קבלני משנה לשם מתן השירותים על ידו אלא לאחר
קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב .החברה תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי,
ומבלי שתהא חייבת במתן נימוקים להחלטתה ,שלא לאשר העסקתו של קבלנ/י משנה
מסוים/ים .בכל מקרה תהא האחריות לקיום הוראות מסמכי ההסכם ולטיב השירותים
על נותן השירות.

 .5תקופת ההתקשרות
א .תקופת ההתקשרות מכוחו של הסכם זה הינו למשך  12חודשים (במילים :שנים עשר
(להלן " -תקופת ההתקשרות").
ועד
חודשים) החל מיום
ב.

מוסכם כי לחברה הזכות הבלעדית להאריך את ההתקשרות לעד  4תקופות התקשרות
נוספות בנות עד  12חודשים כל אחת ,באותם תנאי התקשרות (להלן " -תקופות
האופציה").
הארכת ההסכם בכל פעם תתבצע על-פי הודעה בכתב שתשלח לנותן השירות בה ייכתב
כי החברה החליטה להאריך את ההסכם עמו בהתאם לסעיף זה ,הודעה זו תשלח לנותן
השירות עד  30יום לפני תום תקופת ההתקשרות או תקופת האופציה לפי העניין.
בתקופת ההארכה ימשיכו לחול כל הוראות הסכם זה.

ג.

מובהר ומוסכם כי התקשרות זו תיכנס לתוקפה רק לאחר אישור האסיפה הכללית של
החברה וזאת לפי כל דין לרבות חוק החברות ,תשנ"ט .1999 -לא ניתן אישור כאמור מכל
סיבה שהיא ,לא תיכנס התקשרות זו לתוקף ,ונותן השירות יהיה מנוע מלטעון כל טענה
או להעלות כל דרישה בקשר לאמור; תקופת ההתקשרות ,לרבות תקופות ההארכה,
כפופות לאישור האסיפה הכללית של החברה מדי שנה לפי הוראות הדין; לא אישרה
האסיפה הכללית את רואה החשבון  -תבוא ההתקשרות לכלל סיום.

ד .מסרה החברה הודעה כאמור ,ימציא נותן השירות לחברה תוך  15יום מיום הודעת
החברה ,את כל המסמכים הנזכרים בקשר לתקופת ההסכם אשר יחולו לתקופת
ההארכה בהתאמה.
ה .החברה רשאית להפסיק את ההתקשרות עם נותן השירות ,על פי שקול דעתה הבלעדי
והמוחלט ומבלי שיהא עליה לנמק את הפסקת ההתקשרות ,וזאת לאחר מתן הודעה
בכתב לנותן השירות של ( 60שישים) ימים מראש.
ו.

הפסיקה החברה את ההתקשרות כאמור בהסכם זה ,לא תהא חייבת במתן פיצוי כלשהו
לנותן השירות ,ולנותן השירות לא תהיה כל תביעה או טענה ,כספית או אחרת ,מכל סוג
ומין ללא יוצא מן הכלל ,נגד החברה בשל כך .זאת מבלי לגרוע מזכות החברה לכל סעד
ותרופה אחרים ,המוקנים לה על פי הוראות ההסכם ועל פי כל דין.

ז .למען הסר ספק ,הפסקת ההתקשרות כאמור בהסכם זה ,לא תגרע מזכותו של נותן
השירות לקבל תמורה בגין שירותים אשר ניתנו על ידו לפני הביטול.
ח .בכל מקרה של סיום התקשרות על פי הסכם זה ,ישיב נותן השירות לחברה כל כתב
הסמכה ו/או מינוי ו/או כל מסמך אחר שנתנה החברה לנותן השירות.
השבת כתב ההסכמה ו/או מינוי ו/או מסמך אחר שנתנה החברה לנותן השירות כאמור
הינו תנאי לזכותו של נותן השירות לכל תשלום שהוא מהחברה אשר טרם שולם לו עד
מועד סיום ההתקשרות.
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ט .חרף האמור החברה תהא רשאית לבטל את ההסכם או איזה חלק ממנו לאלתר,
ולהשלים בעצמה או באמצעות אחרים את השירותים נשוא ההתקשרות וזאת בכל אחד
מהמקרים הבאים:
( )1תוגש לבית המשפט בקשה למתן צו פירוק נותן השירות.
( )2יינתן בגין חובות נותן השירות ו/או לגבי נכסי נותן השירות או כל חלק מהם צו
למינוי כונס נכסים קבוע או זמני ו/או עיקול ו/או עיקול זמני ,והצו או העיקול לא
הוסרו תוך  30ימים.
( )3החלו הליכי פירוק מרצון של נותן השירות.
( )4תחול הידרדרות רצינית במצבו הכספי של נותן השירות שיש בה ,לדעת החברה ,כדי
למנוע ממנה מלמלא את תפקידה.
( )5השליטה בנותן השירות תועבר לאחר או אחרים שאינם בעלי השליטה במועד
חתימת הסכם זה ("שליטה"  -כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,תשכ"ח .)1968 -
( )6נותן השירות הפר תנאי מתנאי הסכם זה ולא תיקן את ההפרה תוך ( 15חמישה עשר)
יום מיום דרישתה של החברה לתיקון ההפרה.
( )7נותן השירות הסב את ההסכם ,כולו או מקצתו ,לאחר בלי שניתנה לכך הסכמת
החברה מראש ובכתב.
( )8רואה החשבון ____________________ יפסיק את הטיפול האישי שלו במתן
השירותים ו/או יחדל מלעמוד בראש נותן השירות באופן פעיל.
( )9במקרה בו החברה תידרש ע"י משרד הפנים ו/או גורם מוסמך אחר לסיים לאלתר
את ההתקשרות עם נותן השירות ו/או תיווצר מניעות חוקית לביצועו של הסכם זה.
( )10נמצא כי עולה חשש ממשי כי נותן השירות ו/או מי מטעמו פעל כנגד החברה ו/או
מעל בתפקידו ו/או פעל בניגוד עניינים.
י.

אם מכל סיבה תאלץ החברה ,לבצע פעילות אשר בהתאם להוראות הסכם זה חלה על
נותן השירות ,וזאת מחמת שנותן השירות לא ביצע פעילות זו ,ו/או מחמת שנותן
השירות לא ביצע את הפעילות במיומנות הראויה ,או במועד המתחייב ,כי אז יחויב נותן
השירות לשלם לחברה את התשלום ששולם על ידה לביצוע פעילות זו ,או את השכר
הראוי בגין ביצועה ,והחברה תהיה זכאית לקזז סכום זה מן הכספים המגיעים לנותן
השירות.

יא .בכל מקרה בו נותן השירות הפסיק להעניק שירותיו לחברה כאמור ,רשאית החברה
להמשיך בביצוע השירותים בעצמה או למסור את המשך ביצועם לכל גורם אחר .כל
ההפסדים או ההוצאות הנוספות הכרוכות בביצוע השירותים כאמור ,יחולו על נותן
השירות והחברה תהיה רשאית לנכות כספים אלו מכספים המגיעים ממנה לנותן
השירות בגין הסכם זה או בגין כל עבודה אחרת.
 .6תמורה:
א .בתמורה לביצוע כל השירותים במהלך תקופת ההסכם החברה תשלם לנותן השירות
תמורה חודשית בסך של ________ ש"ח (_________ אלף שקלים חדשים) כפי הצעתו
למכרז בתוספת מע"מ כנגד חשבונית מס.
ב.

מובהר כי התמורה כאמור לעיל מהווה את התשלום המלא והסופי עבור כל השירותים
המוענקים על-ידי נותן השירות לחברה על-פי הסכם זה ,כאשר היא כוללת בחובה את כל
ההוצאות שיגרמו לנותן השירות בגין שירותיו ובכללם הוצאות נסיעה ,הוצאות
משרדיות ,מסים ,הוצאות אחרות ,שכר עבודה וכיו"ב ,וכי על החברה לא תחול כל חובה
לשלם לנותן השירות תמורה נוספת או אחרת אלא אם נקבעה מפורשות בהסכם זה.

ג.

בכל יום  1לחודש קלנדארי יגיש נותן השירות למנכ"ל או לנציג הכספים של החברה דו"ח
עם חשבון מפורט בגין כל השירותים שניתנו ע"י נותן השירות לחברה ,במשך החודש
הקלנדרי הקודם בגינו הוגשה חשבונית התשלום .לאחר בדיקת החשבון ואישורו ע"י
מנכ"ל/נציג הכספים של החברה ישולם החשבון בשינויים או ללא שינויים לפי קביעת
מנכ"ל/נציג הכספים של החברה .בדיקת החשבון ואישור בשינויים או בלא שינויים יעשה
בתוך  30ימים מיום קבלת החשבון.
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ד.

את התמורה תשלם החברה לנותן השירות אחת לחודש ,בכפוף לאישור החשבון על-ידי
מנכ"ל/נציג הכספים של החברה כאמור בסעיף (6ג) לעיל ,בתנאי תשלום של שוטף 30 +
יום מיום אישור החשבון.

ה.

חשבונית מס תונפק לחברה לאחר בצוע התשלום בפועל.

 .7היעדר יחסי עובד מעביד
א .מובהר ומוסכם כי ההתקשרות בין הצדדים הינה על בסיס קבלני ,וכי היא לא תחשב
בשום פנים ואופן כמערכת של יחסי עובד מעביד ,או כיוצרת יחסים כאלו.
ב.

כמו כן ,מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי כל המועסקים ע"י נותן השירות (להלן -
"המועסקים") בכל תפקיד שהוא ייחשבו לכל דבר וענין כעובדיו ו/או שליחיו של נותן
השירות וכי בין המועסקים הללו לבין החברה לא ישררו בשום פנים ואופן כל יחסי עובד
ומעביד.

ג .הצדדים מצהירים כי אין לראות בזכות החברה ו/או מי מטעמה לתת לנותן השירות
הוראות ולפקח על ביצוע מתן השירותים על-ידו או על-ידי מי מטעמו ,אלא אמצעי
להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואן ולא תהיינה לנותן השירות ולכל המועסקים
על-ידו כל זכויות של עובדי החברה.
ד .נותן השירות מתחייב בזה לשלם עבורו ועבור כל המועסקים על ידו בביצוע הסכם זה את
כל התשלומים שחובת תשלומם מוטלת עליו על פי כל דין ו/או הסכם ,לרבות ומבלי לפגוע
בכלליות האמור לעיל ,את תשלומי מס הכנסה ,ביטוח לאומי ,מע"מ ,תשלומים על פי חוק
שעות עבודה ומנוחה ,דמי מחלה ,דמי חופשה שנתית ,שכר מינימום ,קרנות עובדים,
תשלומי פנסיה תנאים סוציאליים וכיוצא באלה ,לפי כל דין ו/או הסכם .כן מתחייב נותן
השירות לקיים את כל ההוראות האמורות המתייחסות למועסקים על ידו ,במישרין או
בעקיפין.
ה .חויבה החברה או מי מטעמה לשלם סכום כלשהו מהסכומים האמורים לעיל ,בגין מי
מהמועסקים על-ידי נותן השירות ו/או מטעמו בביצוע הסכם זה ישפה נותן השירות את
החברה עם דרישתה הראשונה בגין כל סכום שחויבה החברה לשלם כאמור ונותן השירות
יהיה מנוע מהעלאת כל טענה בקשר עם דרישה זו.
ו .אם מכל סיבה שהיא ייקבע על-ידי גורם מוסמך כי מערכת היחסים שבין החברה לנותן
השירות או מי מטעמו הינם יחסי עובד-מעביד וכי נותן השירות או מי מעובדיו ו/או
מטעמו אמורים להיחשב לכל דבר ועניין כעובדי החברה ,כי אז מסכים נותן השירות
מראש ,שהתמורה המשולמת לו על-ידי החברה תחשב לכל צורך שהוא כתשלום גלובלי
המהווה כיסוי של כל תשלום ,או הטבה ,או זכות שהיו מגיעים לו ו/או לעובדיו כעובדים
שכירים ,ובכלל זה ומבלי לפגוע בכלליות האמור דמי חופשה ,הבראה ,מחלה ,גמל פיצויי
פיטורין וכל תשלום אחר.
ז.

נותן השירות מתחייב לפצות ולשפות את החברה על כל נזק ,הפסד ,והוצאה שייגרמו בגין
כל תביעה שתוגש נגד החברה ע"י מי מעובדיו של נותן השירות ו/או כל גוף אחר בקשר
להעסקת עובדיו על-ידי נותן השירות.

ח .נותן השירות מצ היר ומאשר בזה כי העובדים שיבצעו מטעמו את התחייבויותיו הינם
עובדיו בלבד וכי הם יהיו נתונים להוראותיו ,פיקוחו והשגחתו המלאים והוא יישא בכל
ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקתם ,לרבות בתשלום הניכויים על פי התנאים
המפורטים במכרז ועל פי כל דין ,הכרוכים בהעסקתם.
ט .נותן השירות מצהיר ,כי ישלם את שכר העובדים במועד הקבוע בחוק ויעניק להם כל
זכות ו/או הטבה המגיעה להם עפ"י דין.
 .8קיזוז
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החברה רשאית לקזז כל חוב של נותן השירות מכל סכום שייפסק כי היא חייבת לו .אין
בהוראת הקיזוז כדי לפטור את נותן השירות מהתחייבותו להשבת החוב ככל שסכום הקיזוז
לא יספק או אם לא יבוצע מסיבה כלשהי.
 .9אחריות
נותן השירות אחראי לכל נזק שהוא ,בין לנזק גוף בין לנזק רכוש ,בין לנזק ממון או לכל נזק
אחר ,בין במהלך ביצוע השירותים ובין לאחר מכן ,שייגרם לחברה ו/או למועצה אזורית
משגב ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד ,כתוצאה ממעשה או מחדל מצד נותן השירות  -בין
אם נגרם על ידו בין אם נגרם על-ידי עובדיו ו/או שילוחיו ו/או כל הנתון למרותו  -בין
במישרין ובין בעקיפין ,הנובע או הקשור לביצוע העבודה נשוא הסכם זה.
 .10ביטוח
א.

רואה החשבון יבטח על חשבונו ,בחברת ביטוח בישראל ,את מלוא התחייבויותיו על פי
חוזה זה באופן שיכסה את מלוא אחריותו על פי החוזה ואת כל הסיכונים העלולים
להיגרם ,במישרין או בעקיפין ,תוך ביצוע העבודה או עקב ביצוע העבודה ,לגופו או
רכושו של כל אדם ,וזאת בתוך  7ימים ממועד חתימת החוזה.

ב.

אין זכות שיבוב כנגד המועצה ,חכ"ל (חברה הכלכלית משגב) ,מנהלת תרדיון ו/או כל
תאגיד אחר .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יכלול הביטוח גם ביטוחים במלוא
ערכם ,כפי שיהיה מזמן לזמן ,של העבודות (לרבות חומרים ,ציוד ,אביזרים מתקנים
וכל דבר אחר שהובא למקום המבנה לצורך ביצוע העבודות) ,וזאת כנגד כל נזק או
אבדן ,וכן יכלול הביטוח ביטוח פני נזק ו/או אבדן העלולים להיגרם לגופו או רכושו
של כל אדם ,לרבות עובדי רואה החשבון קבלני המשנה ועובדיהם ,עובדי המזמין,
הספק ועובדיו וכל אדם אחר הנמצא מטעם המזמין בשטח ביצוע העבודות.

ג.

הביטוח ייעשה לטובת רואה החשבון ,ו/או המועצה ו\או החברה הכלכלית הארגונים
שבבעלותה (להלן כל אלו יחד בסעיף זה – "המוטבים") ,יחדיו ולחוד ,ויבטיח כיסוי
מלא של כל הנזקים ההפסדים וההוצאות הנזכרים לעיל ,סכום הביטוח ותנאיו טעונים
אישורה של המועצה ,הוצאות דמי הביטוח יחולו על רואה החשבון.

 .11סודיות וזכויות יוצרים
א.

נותן השירות ועובדיו מתחייבים לשמור בסודיות מוחלטת את כל הידע והמידע מכל
מין וסוג ,אשר יגיע לידיהם בין בעל פה ובין בכתב ,בין בצורה ישירה ובין עקיפה,
השייך או הנוגע בכל צורה ואופן לפעילות החברה ,לרבות פעילותה העסקית וכמעסיקת
עובדים ,ולרבות מידע בדבר טכניקות וטכנולוגיות ,שיטות עבודה ,מקורות מימון
ותנאיהם ,תנאי עבודה ,שכר ,תכניות ,נתונים ,וכל מידע אחר הנוגע לחברה ו/או
לעובדיה ו/או לתושבים בתחומה (להלן" :המידע").

ב.

עוד מתחייבים נותן השירות ועובדיו ,לא לגלות את המידע לאחרים ולא לאפשר גילויו
על ידי אחרים ,בין במישרין ובין בעקיפין ,למעט לצורך קיום הוראות הסכם זה ,וזאת
הן בתקופת הסכם זה והן לאחר סיומו ,מכל סיבה שהיא ,ללא הגבלה בזמן ,והכל
למעט מידע שיש חובה לגלותו על פי הדין ,ו/או מידע אשר הפך להיות נחלת הכלל.

ג.

עוד מתחייב נותן השירות להחתים את עובדיו וכל הבאים מטעמו ,להם יימסר המידע,
על התחייבות סודיות בהתאם להוראות הסכם זה.

ד.

נותן השירות מצהיר ומתחייב שכל המידע ישמר אצלו בבטחה וכי ינקוט בכל
האמצעים הדרושים לשם שמירתו.

ה.

מובהר כי זכויות היוצרים בכל התוצרים הנובעים כתוצאה ממתן השירותים על-פי
הסכם זה ,שייכים לחברה בלבד.

ו.

נותן השירות מצהיר בזאת כי ידוע לו כי כל הפרה מצדו או מצד מי מטעמו של
התחייבויותיו בפרק זה ,תגרום לחברה לנזק כבד ,ובנסיבות אלה יהא עליו לפצות את
החברה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן רווחים שייגרמו לחברה ו/או עשויים
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להיגרם לחברה עקב הפרת התחייבויות מהתחייבויותיו כאמור ,וזאת מבלי לפגוע
בזכותה של החברה לקבל כל סעד אחר או נוסף על פי כל דין.
התחייבויות נותן השירות לפי פרק זה תעמודנה בתוקף החל מיום חתימת הסכם זה
ללא הגבלה בזמן ותישארנה בתוקף גם לאחר תום תוקפו של הסכם זה ו/או
ההתקשרות ו/או המגעים שבין הצדדים.

ז.

 .12ניגוד עניינים
א.
ב.
ג.

ד.
ה.

נותן השירות מצהיר כי הוא ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו ידאגו שלא להימצא במצב
של ניגוד עניינים וישמרו אמונים לחברה במשך כל תקופת ההסכם ולאחריה בקשר עם
העבודות נשוא ההתקשרות.
בכל מקרה של חשש לניגוד עניינים ,ימסור נותן השירות לחברה גילוי מלא על כך.
נותן השירות יקפיד על מילוי מסמכים ומתן הצהרות ,והכל לפי נוהל לבדיקה ולמניעה של
חשש לניגוד עניינים בהעסקת יועצים חיצוניים ברשויות המקומיות
( .)http://www.moin.gov.il/ChozreiMancal/201102_8.pdfטרם תחילת ההתקשרות
יחתום נותן השירות על השאלון והתצהיר כמפורט בנספח ב' כתנאי לתחילת העבודה לפי
הסכם זה.
נמצא כי נותן השירות עלול להימצא בניגוד עניינים לפי הוראות הנוהל ,תהיה החברה
רשאית להפסיק ההתקשרות מבלי שייחשב הפרת ההסכם.
נותן השירות ו/או מי מעובדיו ו/או מטעמו ,יהיו מנועים מקבלת כל טובת הנאה בקשר
ישיר או עקיף לשירותים הניתנים על-ידי נותן השירות לפי הסכם זה.

 .13אבטחת מידע וסודיות המידע
א .נותן השירות מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת כל מסמך ,מידע ,פרטים ונתונים מכל סוג
שהוא לרבות נתונים ו/או סודות מסחריים של המועצה ו/או של מי מטעמה ,אם על גבי
דיסקטים ו/או כל מדיה אחרת ,וכן כל מידע בקשר עם דרכי אבטחת המידע ,אחסונו
ונהלים הנוגעים לעבודת המועצה (להלן כל אלה" :המידע") שיגיע לידיו או לידיעתו ,בין
במישרין ובין בעקיפין ,או מידע שיופק על ידו על פי הסכם זה בסודיות מלאה ומוחלטת.
ב .נותן השירות מתחייב לא לפרסם ו/או לחשוף את המידע ו/או חלק הימנו בכל צורה או
דרך וזאת ללא מגבלת זמן וגם לאחר סיום ההתקשרות נשוא הסכם זה מכל סיבה שהיא.
ג .נותן השירות מצהיר ומתחייב ,כי כל תוכנות המחשב ואמצעי המחשוב בהם הוא משתמש
במסגרת מתן השירותים לפי הסכם זה הינן מקוריות וכי הוא מחזיק בזכות לעשות בהן
שימוש.
ד .נותן השירות מתחייב להחזיק במידע תוך הקפדה על אמצעי זהירות ואבטחת מידע
מירביים ,למנוע אובדן המידע והשחתתו ,ולמנוע העברת המידע לידי צד שלישי כלשהו.
 .14סמכות שיפוט
לבתי המשפט שבמחוז חיפה בלבד תהיה הסמכות המקומית הייחודית והבלעדית לדון בכל
עניין הנוגע להסכם זה ו/או הנובע ממנו.
 .15שונות
א.

החברה שומרת על זכותה להתקשר עם נותן/ים שירות נוסף/ים לפי בחירתה ובהתאם
לצורך ולנסיבות העניין ,והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ומבלי שהדבר
ייחשב כהפרה של הוראה כלשהי מהוראות הסכם זה.

ב.

נותן השירות יחליף את עובדיו אשר מעניקים לחברה שירות על פי הסכם זה ,ככל
והחברה תורה לו לעשות כן ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
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ג.

נותן השירות יתעד את השירותים הניתנים לחברה במסגרת יומן מתן שירותים אשר
יכלול את פרטי השירותים ,מועדם ומשך זמן מתן השירות.

ד.

כל התוכניות ,המסמכים ,החשבונות הצילומים הנוגעים להסכם זה ולשירותים
הניתנים על-ידי נותן השירות או מי מטעמו ,הינם רכושה הבלעדי של החברה ואין נותן
השירות רשאי להשתמש בהם או בהעתקיהם או למוסרם לשימוש ו/או לפרסום צד ג
כלשהו.

ה.

ספרי החברה חשבונותיה ישמשו ראיה מכרעת בנוגע לתשלומים ששולמו לנותן
השירות.

ו.

החברה תהיה רשאית בכל זמן לפקח ולהשגיח על מתן השירות וכן לבדוק את הפעולות
שנעשות על ידי נותן השירות במתן השירות ובאיזו מידה הוא עומד בתנאי ההסכם,
ואולם אין בפיקוח זה כדי להקים אחריות לטיב השירות ו/או למתן השירותים על-ידי
נותן השירות ופיקוח זה מתמצה בפיקוח מצד מזמין השירות על השירותים הניתנים
על-ידי נותן השירות בלבד.

ז.

תנאי הסכם זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה בין הצדדים במלואו והחברה לא
תהא קשורה בכל הבטחות ,פרסומים ,הצהרות ,מצגים ,הסכמים והתחייבויות ,בין
בכתב ובין בעל פה ,שאינם נכללים בהסכם זה ואשר נעשו ,אם נעשו ,קודם לחתימתו.

ח.

כל ויתור ,הסכמה או שינוי מהוראות הסכם זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה
בכתב ,ובחתימת שני הצדדים.

ט.

כל הו דעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי הסכם זה תינתן במסירה אישית ו/או
בדואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני האחרונה הידועה כפי שנמסרה על-ידי
צד למשנהו ו/או במכתב רשום לפי הכתובת המצוינת במבוא להסכם זה; הודעה
שנשלחה בדואר רשום תחשב כשנתקבלה  72שעות לאחר שנשלחה מבית דואר
בישראל.
ולראייה באנו על החתום,
_______________________
החברה הכלכלית למשגב בע"מ

__________________
נותן השירות

אישור עורך דין  -לתאגיד
אני  ,הח"מ_____________ ,עו"ד מאשר בזאת כי ההסכם נחתם על ידי ה"ה ______________,
ת"ז ___________ ,המורשה בחתימתו לחייב את חברת _______________ בהתאם לכל דין.
___________
עו"ד
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נספח ג'

אישורי ביטוח בהסכם בין מועצה אזורית משגב ,מנהלת תרדיון ,חברה הכלכלית למשגב בע"מ
לבין_____________________

(אין לבצע בנספח שינויים או תוספות או מחיקות שעלולים לפגום בתקינותו ולגרום לפסילתו ,הקטנת
סכומי ביטוח תפסול מידית את הנספח ,נא להחזירו אלינו מלא וחתום על ידי חברת ביטוח ,באיכות נקיה
ובסריקת מקור ,לא יתקבל נספח אחר מלבד הנספח הזה),
תאריך
האישור()DD/MM/YYYY

אישור קיום ביטוחים

הנפקת

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט
בה .המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של
סת ירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור
בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
ממעמד מבקש האישור
אופי העסקה
המבוטח
ממבקש האישור
שם

החברה הכלכלית
למשגב בע"מ ח.פ.
511335929
ח.פ מנהלת תרדיון ת.ז/.ח.פ.
ח.פ.
בע"מ
51269650
מען :
מועצה
משגב

כיסויים
סוג הביטוח

מספר
הפוליסה

חלוקה לפי גבולות
אחריות או סכומי
ביטוח

אזורית

☐נדל"ן
☒שירותים
☒אספקת מוצרים

מען:

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

תאריך תחילה

תאריך סיום

☐משכיר
☐שוכר
☐זכיין
☐קבלני משנה
☒מזמין שירותים
☒מזמין מוצרים
☒ מועצה אזורית וועדים
והגופים
מקומיים
אליה
המשתייכים
ותאגידים שבבעלותה
המזמין

גבול האחריות/
סכום ביטוח
סכום

מטבע

השתתפות
עצמית
סכום

כיסויים נוספים
בתוקף
מ
טב
ע

יש לציין קוד כיסוי
בהתאם לנספח ד'

311 309 302
328 313 312
332
(  6חודשים)
צד ג'

2,500,000
למקרה
ולתקופה

שח

אחריות מעבידים

6,000,000
למקרה
17,000,000
ולתקופה

שח

אחריות
+חבות
במשולב

מקצועית
המוצר

פירוט השירותים

2.500,000
למקרה
ולתקופה

312 309 302
329 315 321
328
319

303 302 301
__________
310 302

(בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג'):

מועצה אזורית משגב (להלן" :החברה הכלכלית") וחברת (להלן" :תרדיון") למתן שירותי ראיית חשבון חיצוניים עבור כל אחת מהן 007

ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח ,למעט שינוי לטובת מבקש האישור ,לא ייכנס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר
השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
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נספח ב'  -שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים
מצורף כקובץ חתום

333073 2473/186

25

הסכם למתן שירות קבלני
שרותי ראיית חשבון לחברה מנהלת תרדיון בע"מ
שנערך ונחתם ביום

ב____________

בין

מנהלת תרדיון בע"מ
כתובת -פארק תעשיות משגב

לבין

_____________ ח.פ/ת.ז מס'_________
כתובת__________________________-

(להלן"-החברה")
אחד
מצד

(להלן"-נותן השירות")
שני
מצד
הואיל

והחברה מעוניינת בקבלת שירותי ראיית חשבון חיצוניים עבורה (להלן -
"השירותים");

והואיל

ונותן השירות זכה במכרז פומבי מספר  ,3אשר נערך על-ידי החברה (להלן-
"המכרז") לקבלת שירותי ראיית חשבון חיצוניים;

והואיל

ונותן השירות הציג עצמו כבעל הידע הכישורים והאמצעים הדרושים כדי להעניק
לחברה ,כנותן שירות קבלני שירותי ראיית חשבון חיצוניים כפי שיפורט להלן
בהסכם זה;

והואיל

וברצון הצדדים להעלות על הכתב את ההסכמים והתנאים כפי שגובשו ביניהם;
לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כלהלן:

 .1כללי:
א .המבוא להסכם זה ,נספחיו וכל תנאי ומסמכי המכרז כולל הצעתו של נותן השירות על
כלל מסמכיה ללא יוצא מן הכלל ,מהווים חלק בלתי נפרד מן ההסכם.
ב .כותרות הסעיפים נועדו למען נוחות בלבד והן לא תשמשנה לפרשנותו של הסכם זה.
ג .נספחי ההסכם הם אלה:
( )3נספח א'  -אישור קיום ביטוחים.
( )4נספח ב'  -נוסח שאלון לאיתור ניגוד עניינים.
 .2הצהרות נותן השירות
א .נותן השירות מפעיל עסק למתן שירותי ראיית חשבון ,שירותים חשבונאיים וברשותו
הידע ,הניסיון ,ההכשרה המקצועית המתאימה והמומחיות בנושאים אלו ,לרבות ידע
בעריכת דוחות כספיים שנתיים ,בעריכת ספרי הנהלת חשבונות ,בהכנת דוח התאמה
לצרכי מס ובמתן ייעוץ שוטף בנושאים החשבונאיים הנדרשים בחברה.
ב.

כי ברשותו כח האדם ,הציוד ,המכשירים ,האמצעים והיכולת הטכנית והכלכלית
הדרושים על מנת לקיים את התחייבויותיו על-פי הסכם זה במלואן ובמועדן ,בהתאם
לדרישות כל דין וברמה מקצועית גבוהה.
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ג.

כי אין מניעה חוקית ,חוזית ו/או כל מניעה אחרת ו/או כל זכויות צד ג' שהן אשר עלולים
למנוע או להפריע לקיום התחייבויותיו על-פי הוראות הסכם זה.

ד.

כי ביקר בחברה ובדק אותה ואת מצבה ומאפייניה ,בחן את אופי הפעילות של החברה,
צרכיה וכל שאר הנתונים ,לרבות אך לא רק ,תנאי העבודה והתנאים הפיזיים העלולים
להשפיע על ביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ,על הצד הטוב ביותר.

ה .כי קיבל מהחברה לשביעות רצונו המלאה כל הסבר ,הבהרה ,מידע ,שביקש והנובע ו/או
הקשור בביצוע התחייבויותיו על פי הסכם זה ,ואין ולא תהייה לו כל טענה כלפי החברה
בקשר עם אלה.

.3

ו.

כי הינו בעל האישורים הנדרשים למתן השירותים על פי הסכם זה ,בהתאם להוראות כל
דין.

ז.

כי ידוע ליועץ שהחברה רשאית להתקשר עם נותני שירות אחרים בתחום ראיית חשבון,
שירותים חשבונאיים וכיו"ב ,בהתאם לצורך ולשיקול דעתה הבלעדי של החברה.

התחייבויות נותן השירות
א .נותן השירות מתחייב ליתן לחברה שירותי ראיית חשבון ברמה הגבוהה ביותר ולשביעות
רצונה המלאה של החברה.
ב.

נותן השירות מתחייב להישמע להנחיות מנכ"ל החברה ו/או סמנכ"ל הכספים של החברה
ו/או כל מי מטעמם ולקבל את אישורם לבצע כל פעולה ו/או עבודה עבור החברה ,למעט
פעולות שעליהן קיבל אישור מראש לבצע עבור החברה.

ג.

יובהר לעניין זה כי כל פעולה שתבוצע על ידי נותן השירות ללא אישור מפורש ממנכ"ל
החברה ו/או מי מטעמו ,לא תחייב את החברה.

ד.

נותן השירות מתחייב בפני החברה ליתן את השירותים הבאים בהתאם להוראות כל דין:
( )9עריכת דוחות כספיים שנתיים מבוקרים לפי כללים חשבונאיים מקובלים בישראל
הכוללים את המאזן ליום  31בדצמבר  ,2021דוח רווח והפסד ,דוח על השינויים בהון
העצמי ודוח תזרים מזומנים של החברה לשנה שהסתיימה באותו מועד ,וכן את
הביאור על עיקרי המדיניות החשבונאית וביאורים אחרים (כל אלה יחד מכונים
להלן" :הדו"חות הכספיים").
( )10עריכת ביקורת של דוח ההתאמה לצרכי מס והגשתו למס ההכנסה.
הכנתו ועריכתו של דוח ההתאמה צריכה להיות בהתאם לפקודת מס ההכנסה (נוסח
חדש) ,תשכ"א ,1961-חוק מס ההכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) ,תשמ"ה1985-
והתקנות מכוח חוקים אלו וכן מכוחו של כל דין רלוונטי נוסף.
תוצאות ביקורת דוח ההתאמה ידווחו על ידי רואה החשבון באמצעות חוות דעת שלו
על הדוח האמור (אשר תהיה ערוכה במתכונת המוסכמת בין לשכת רואי חשבון
בישראל לבין רשויות המס).
חוות הדעת על דוח ההתאמה תתייחס לשאלה אם דוח ההתאמה נערך בהתאם
להוראות פקודת מס הכנסה וחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) ,התשמ"ה-
.1985
( )11עריכת ביקורת שנתית על ספרי הנהלת החשבונות של החברה.
( )12ליווי שוטף בנושאים החשבונאיים.
( )13ייצוג החברה בפני רשויות המס ,ובכלל זה בנוגע להוצאות שומות סופיות ,ככל
שיידרש.
( )14השתתפות בישיבות של הדירקטוריון ,ועדת הביקורת והאסיפה הכללית בעניין
הדוחות הכספיים ובנושאים תקציביים.
( )15מתן חוות דעת חשבונאיות בהתאם לצרכי החברה.
( )16נושאים נוספים בתחומי החשבונאות שיסוכמו בין הצדדים.

 .4איסור הסבת זכויות והעסקת קבלני משנה
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א .נותן השירות מתחייב לא להסב ולא להעביר את ההסכם ,כולו או מקצתו ,או כל טובת
הנאה על פיו לאחר ,בין בתמורה ובין שלא בתמורה ,אלא אם קיבל את הסכמת החברה,
מראש ובכתב.
ב .היה ונותן השירות הנו תאגיד או שותפות רשומה או בלתי רשומה יראו בהעברת  25%או
יותר מהשליטה בתאגיד או מזכויות השותפות בין אם העברה נעשתה בבת אחת בין אם
נעשתה בחלקים ,כהעברת זכות המנוגדת לסעיף (4א) לעיל.
ג.

נותן השירות מתחייב שלא להעסיק קבלני משנה לשם מתן השירותים על ידו אלא לאחר
קבלת הסכמת החברה מראש ובכתב .החברה תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי,
ומבלי שתהא חייבת במתן נימוקים להחלטתה ,שלא לאשר העסקתו של קבלנ/י משנה
מסוים/ים .בכל מקרה תהא האחריות לקיום הוראות מסמכי ההסכם ולטיב השירותים
על נותן השירות.

 .5תקופת ההתקשרות
א .תקופת ההתקשרות מכוחו של הסכם זה הינו למשך  12חודשים (במילים :שנים עשר
(להלן " -תקופת ההתקשרות").
ועד
חודשים) החל מיום
ב.

מוסכם כי לחברה הזכות הבלעדית להאריך את ההתקשרות לעד  4תקופות התקשרות
נוספות בנות עד  12חודשים כל אחת ,באותם תנאי התקשרות (להלן " -תקופות
האופציה").
הארכת ההסכם בכל פעם תתבצע על-פי הודעה בכתב שתשלח לנותן השירות בה ייכתב
כי החברה החליטה להאריך את ההסכם עמו בהתאם לסעיף זה ,הודעה זו תשלח לנותן
השירות עד  30יום לפני תום תקופת ההתקשרות או תקופת האופציה לפי העניין.
בתקופת ההארכה ימשיכו לחול כל הוראות הסכם זה.

ג.

מובהר ומוסכם כי התקשרות זו תיכנס לתוקפה רק לאחר אישור האסיפה הכללית של
החברה וזאת לפי כל דין לרבות חוק החברות ,תשנ"ט .1999 -לא ניתן אישור כאמור מכל
סיבה שהיא ,לא תיכנס התקשרות זו לתוקף ,ונותן השירות יהיה מנוע מלטעון כל טענה
או להעלות כל דרישה בקשר לאמור; תקופת ההתקשרות ,לרבות תקופות ההארכה,
כפופות לאישור האסיפה הכללית של החברה מדי שנה לפי הוראות הדין; לא אישרה
האסיפה הכללית את רואה החשבון  -תבוא ההתקשרות לכלל סיום.

ד .מסרה החברה הודעה כאמור ,ימציא נותן השירות לחברה תוך  15יום מיום הודעת
החברה ,את כל המסמכים הנזכרים בקשר לתקופת ההסכם אשר יחולו לתקופת
ההארכה בהתאמה.
ה .החברה רשאית להפסיק את ההתקשרות עם נותן השירות ,על פי שקול דעתה הבלעדי
והמוחלט ומבלי שיהא עליה לנמק את הפסקת ההתקשרות ,וזאת לאחר מתן הודעה
בכתב לנותן השירות של ( 60שישים) ימים מראש.
ו.

הפסיקה החברה את ההתקשרות כאמור בהסכם זה ,לא תהא חייבת במתן פיצוי כלשהו
לנותן השירות ,ולנותן השירות לא תהיה כל תביעה או טענה ,כספית או אחרת ,מכל סוג
ומין ללא יוצא מן הכלל ,נגד החברה בשל כך .זאת מבלי לגרוע מזכות החברה לכל סעד
ותרופה אחרים ,המוקנים לה על פי הוראות ההסכם ועל פי כל דין.

ז .למען הסר ספק ,הפסקת ההתקשרות כאמור בהסכם זה ,לא תגרע מזכותו של נותן
השירות לקבל תמורה בגין שירותים אשר ניתנו על ידו לפני הביטול.
ח .בכל מקרה של סיום התקשרות על פי הסכם זה ,ישיב נותן השירות לחברה כל כתב
הסמכה ו/או מינוי ו/או כל מסמך אחר שנתנה החברה לנותן השירות.
השבת כתב ההסכמה ו/או מינוי ו/או מסמך אחר שנתנה החברה לנותן השירות כאמור
הינו תנאי לזכותו של נותן השירות לכל תשלום שהוא מהחברה אשר טרם שולם לו עד
מועד סיום ההתקשרות.
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ט .חרף האמור החברה תהא רשאית לבטל את ההסכם או איזה חלק ממנו לאלתר,
ולהשלים בעצמה או באמצעות אחרים את השירותים נשוא ההתקשרות וזאת בכל אחד
מהמקרים הבאים:
( )11תוגש לבית המשפט בקשה למתן צו פירוק נותן השירות.
( )12יינתן בגין חובות נותן השירות ו/או לגבי נכסי נותן השירות או כל חלק מהם צו
למינוי כונס נכסים קבוע או זמני ו /או עיקול ו/או עיקול זמני ,והצו או העיקול לא
הוסרו תוך  30ימים.
( )13החלו הליכי פירוק מרצון של נותן השירות.
( )14תחול הידרדרות רצינית במצבו הכספי של נותן השירות שיש בה ,לדעת החברה ,כדי
למנוע ממנה מלמלא את תפקידה.
( )15השליטה בנותן השירות תועבר לאחר או אחרים שאינם בעלי השליטה במועד
חתימת הסכם זה ("שליטה"  -כמשמעותה בחוק ניירות ערך ,תשכ"ח .)1968 -
( )16נותן השירות הפר תנאי מתנאי הסכם זה ולא תיקן את ההפרה תוך ( 15חמישה עשר)
יום מיום דרישתה של החברה לתיקון ההפרה.
( )17נותן השירות הסב את ההסכם ,כולו או מקצתו ,לאחר בלי שניתנה לכך הסכמת
החברה מראש ובכתב.
( )18רואה החשבון ____________________ יפסיק את הטיפול האישי שלו במתן
השירותים ו/או יחדל מלעמוד בראש נותן השירות באופן פעיל.
( )19במקרה בו החברה תידרש ע"י משרד הפנים ו/או גורם מוסמך אחר לסיים לאלתר
את ההתקשרות עם נותן השירות ו/או תיווצר מניעות חוקית לביצועו של הסכם זה.
( )20נמצא כי עולה חשש ממשי כי נותן השירות ו/או מי מטעמו פעל כנגד החברה ו/או
מעל בתפקידו ו/או פעל בניגוד עניינים.
י.

אם מכל סיבה תאלץ החברה ,לבצע פעילות אשר בהתאם להוראות הסכם זה חלה על
נותן השירות ,וזאת מחמת שנותן השירות לא ביצע פעילות זו ,ו/או מחמת שנותן
השירות לא ביצע את הפעילות במיומנות הראויה ,או במועד המתחייב ,כי אז יחויב נותן
השירות לשלם לחברה את התשלום ששולם על ידה לביצוע פעילות זו ,או את השכר
הראוי בגין ביצועה ,והחברה תהיה זכאית לקזז סכום זה מן הכספים המגיעים לנותן
השירות.

יא .בכל מקרה בו נותן השירות הפסיק להעניק שירותיו לחברה כאמור ,רשאית החברה
להמשיך בביצוע השירותים בעצמה או למסור את המשך ביצועם לכל גורם אחר .כל
ההפסדים או ההוצאות הנוספות הכרוכות בביצוע השירותים כאמור ,יחולו על נותן
השירות והחברה תהיה רשאית לנכות כספים אלו מכספים המגיעים ממנה לנותן
השירות בגין הסכם זה או בגין כל עבודה אחרת.
 .6תמורה:
א .בתמורה לביצוע כל השירותים במהלך תקופת ההסכם החברה תשלם לנותן השירות
תמורה חודשית בסך של ________ ש"ח (_________ אלף שקלים חדשים) כפי הצעתו
למכרז בתוספת מע"מ כנגד חשבונית מס.
ב.

מובהר כי התמורה כאמור לעיל מהווה את התשלום המלא והסופי עבור כל השירותים
המוענקים על-ידי נותן השירות לחברה על-פי הסכם זה ,כאשר היא כוללת בחובה את כל
ההוצאות שיגרמו לנותן השירות בגין שירותיו ובכללם הוצאות נסיעה ,הוצאות
משרדיות ,מסים ,הוצאות אחרות ,שכר עבודה וכיו"ב ,וכי על החברה לא תחול כל חובה
לשלם לנותן השירות תמורה נוספת או אחרת אלא אם נקבעה מפורשות בהסכם זה.

ג.

בכל יום  1לחודש קלנדארי יגיש נותן השירות למנכ"ל או לנציג הכספים של החברה דו"ח
עם חשבון מפורט בגין כל השירותים שניתנו ע"י נותן השירות לחברה ,במשך החודש
הקלנדרי הקודם בגינו הוגשה חשבונית התשלום .לאחר בדיקת החשבון ואישורו ע"י
מנכ"ל/נציג הכספים של החברה ישולם החשבון בשינויים או ללא שינויים לפי קביעת
מנכ"ל/נציג הכספים של החברה .בדיקת החשבון ואישור בשינויים או בלא שינויים יעשה
בתוך  30ימים מיום קבלת החשבון.
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ד.

את התמורה תשלם החברה לנותן השירות אחת לחודש ,בכפוף לאישור החשבון על-ידי
מנכ"ל/נציג הכספים של החברה כאמור בסעיף (6ג) לעיל ,בתנאי תשלום של שוטף 30 +
יום מיום אישור החשבון.

ה.

חשבונית מס תונפק לחברה לאחר בצוע התשלום בפועל.

 .7היעדר יחסי עובד מעביד
א .מובהר ומוסכם כי ההתקשרות בין הצדדים הינה על בסיס קבלני ,וכי היא לא תחשב
בשום פנים ואופן כמערכת של יחסי עובד מעביד ,או כיוצרת יחסים כאלו.
ב.

כמו כן ,מוצהר ומוסכם בין הצדדים כי כל המועסקים ע"י נותן השירות (להלן -
"המועסקים") בכל תפקיד שהוא ייחשבו לכל דבר וענין כעובדיו ו/או שליחיו של נותן
ה שירות וכי בין המועסקים הללו לבין החברה לא ישררו בשום פנים ואופן כל יחסי עובד
ומעביד.

ג .הצדדים מצהירים כי אין לראות בזכות החברה ו/או מי מטעמה לתת לנותן השירות
הוראות ולפקח על ביצוע מתן השירותים על-ידו או על-ידי מי מטעמו ,אלא אמצעי
להבטיח ביצוע הוראות הסכם זה במלואן ולא תהיינה לנותן השירות ולכל המועסקים
על-ידו כל זכויות של עובדי החברה.
ד .נותן השירות מתחייב בזה לשלם עבורו ועבור כל המועסקים על ידו בביצוע הסכם זה את
כל התשלומים שחובת תשלומם מוטלת עליו על פי כל דין ו/או הסכם ,לרבות ומבלי לפגוע
בכלליות האמור לעיל ,את תשלומי מס הכנסה ,ביטוח לאומי ,מע"מ ,תשלומים על פי חוק
שעות עבודה ומנוחה ,דמי מחלה ,דמי חופשה שנתית ,שכר מינימום ,קרנות עובדים,
תשלומי פנסיה תנאים סוציאליים וכיוצא באלה ,לפי כל דין ו/או הסכם .כן מתחייב נותן
השירות לקיים את כל ההוראות האמורות המתייחסות למועסקים על ידו ,במישרין או
בעקיפין.
ה .חויבה החברה או מי מטעמה לשלם סכום כלשהו מהסכומים האמורים לעיל ,בגין מי
מהמועסקים על-ידי נותן השירות ו/או מטעמו בביצוע הסכם זה ישפה נותן השירות את
החברה עם דרישתה הראשונה בגין כל סכום שחויבה החברה לשלם כאמור ונותן השירות
יהיה מנוע מהעלאת כל טענה בקשר עם דרישה זו.
ו .אם מכל סיבה שהיא ייקבע על-ידי גורם מוסמך כי מערכת היחסים שבין החברה לנותן
השירות או מי מטעמו הינם יחסי עובד-מעביד וכי נותן השירות או מי מעובדיו ו/או
מטעמו אמורים להיחשב לכל דבר ועניין כעובדי החברה ,כי אז מסכים נותן השירות
מראש ,שהתמורה המשולמת לו על-ידי החברה תחשב לכל צורך שהוא כתשלום גלובלי
המהווה כיסוי של כל תשלום ,או הטבה ,או זכות שהיו מגיעים לו ו/או לעובדיו כעובדים
שכירים ,ובכלל זה ומבלי לפגוע בכלליות האמור דמי חופשה ,הבראה ,מחלה ,גמל פיצויי
פיטורין וכל תשלום אחר.
ז.

נותן השירות מתחייב לפצות ולשפות את החברה על כל נזק ,הפסד ,והוצאה שייגרמו בגין
כל תביעה שתוגש נגד החברה ע"י מי מעובדיו של נותן השירות ו/או כל גוף אחר בקשר
להעסקת עובדיו על-ידי נותן השירות.

ח .נותן השירות מצהיר ומאשר בזה כי העובדים שיבצעו מטעמו את התחייבויותיו הינם
עובדיו בלבד וכי הם יהיו נתונים להוראותיו ,פיקוחו והשגחתו המלאים והוא יישא בכל
ההוצאות והתשלומים הכרוכים בהעסקתם ,לרבות בתשלום הניכויים על פי התנאים
המפורטים במכרז ועל פי כל דין ,הכרוכים בהעסקתם.
ט .נותן השירות מצהיר ,כי ישלם את שכר העובדים במועד הקבוע בחוק ויעניק להם כל
זכות ו/או הטבה המגיעה להם עפ"י דין.
 .8קיזוז
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החברה רשאית לקזז כל חוב של נותן השירות מכל סכום שייפסק כי היא חייבת לו .אין
בהוראת הקיזוז כדי לפטור את נותן השירות מהתחייבותו להשבת החוב ככל שסכום הקיזוז
לא יספק או אם לא יבוצע מסיבה כלשהי.
 .9אחריות
נותן השירות אחראי לכל נזק שהוא ,בין לנזק גוף בין לנזק רכוש ,בין לנזק ממון או לכל נזק
אחר ,בין במהלך ביצוע השירותים ובין לאחר מכן ,שייגרם לחברה ו/או למועצה אזורית
משגב ו/או לכל צד שלישי ו/או לכל עובד ,כתוצאה ממעשה או מחדל מצד נותן השירות  -בין
אם נגרם על ידו בין אם נגרם על-ידי עובדיו ו/או שילוחיו ו/או כל הנתון למרותו  -בין
במישרין ובין בעקיפין ,הנובע או הקשור לביצוע העבודה נשוא הסכם זה.
 .10ביטוח
א.

רואה החשבון יבטח על חשבונו ,בחברת ביטוח בישראל ,את מלוא התחייבויותיו על פי
חוזה זה באופן שיכסה את מלוא אחריותו על פי החוזה ואת כל הסיכונים העלולים
להיגרם ,במישרין או בעקיפין ,תוך ביצוע העבודה או עקב ביצוע העבודה ,לגופו או
רכושו של כל אדם ,וזאת בתוך  7ימים ממועד חתימת החוזה.

ב.

אין זכות שיבוב כנגד המועצה ,חכ"ל (חברה הכלכלית משגב) ,מנהלת תרדיון ו/או כל
תאגיד אחר .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל יכלול הביטוח גם ביטוחים במלוא
ערכם ,כפי שיהיה מזמן לזמן ,של העבודות (לרבות חומרים ,ציוד ,אביזרים מתקנים
וכל דבר אחר שהובא למקום המבנה לצורך ביצוע העבודות) ,וזאת כנגד כל נזק או
אבדן ,וכן יכלול הביטוח ביטוח פני נזק ו/או אבדן העלולים להיגרם לגופו או רכושו
של כל אדם ,לרבות עובדי רואה החשבון קבלני המשנה ועובדיהם ,עובדי המזמין,
הספק ועובדיו וכל אדם אחר הנמצא מטעם המזמין בשטח ביצוע העבודות.

ג.

הביטוח ייעשה לטובת רואה החשבון ,ו/או המועצה ו\או מנהלת תרדיון בע"מ
הארגונים שבבעלותה (להלן כל אלו יחד בסעיף זה – "המוטבים") ,יחדיו ולחוד,
ויבטיח כיסוי מלא של כל הנזקים ההפסדים וההוצאות הנזכרים לעיל ,סכום הביטוח
ותנאיו טעונים אישורה של המועצה ,הוצאות דמי הביטוח יחולו על רואה החשבון.

 .11סודיות וזכויות יוצרים
א .נותן השירות ועובדיו מתחייבים לשמור בסודיות מוחלטת את כל הידע והמידע מכל מין
וסוג ,אשר יגיע לידיהם בין בעל פה ובין בכתב ,בין בצורה ישירה ובין עקיפה ,השייך או
הנוגע בכל צורה ואופן לפעילות החברה ,לרבות פעילותה העסקית וכמעסיקת עובדים,
ולרבות מידע בדבר טכניקות וטכנולוגיות ,שיטות עבודה ,מקורות מימון ותנאיהם ,תנאי
עבודה ,שכר ,תכניות ,נתונים ,וכל מידע אחר הנוגע לחברה ו/או לעובדיה ו/או לתושבים
בתחומה (להלן" :המידע").
ב .עוד מתחייבים נותן השירות ועובדיו ,לא לגלות את המידע לאחרים ולא לאפשר גילויו על
ידי אחרים ,בין במישרין ובין בעקיפין ,למעט לצורך קיום הוראות הסכם זה ,וזאת הן
בתקופת הסכם זה והן לאחר סיומו ,מכל סיבה שהיא ,ללא הגבלה בזמן ,והכל למעט
מידע שיש חובה לגלותו על פי הדין ,ו/או מידע אשר הפך להיות נחלת הכלל.
ג .עוד מתחייב נותן השירות להחתים את עובדיו וכל הבאים מטעמו ,להם יימסר המידע,
על התחייבות סודיות בהתאם להוראות הסכם זה.
ד .נותן השירות מצהיר ומתחייב שכל המידע ישמר אצלו בבטחה וכי ינקוט בכל האמצעים
הדרושים לשם שמירתו.
ה .מובהר כי זכויות היוצרים בכל התוצרים הנובעים כתוצאה ממתן השירותים על-פי הסכם
זה ,שייכים לחברה בלבד.
ו .נותן השירות מצהיר בזאת כי ידוע לו כי כל הפרה מצדו או מצד מי מטעמו של
התחייבויותיו בפרק זה ,תגרום לחברה לנזק כבד ,ובנסיבות אלה יהא עליו לפצות את
החברה בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן רווחים שייגרמו לחברה ו/או עשויים להיגרם
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לחברה עקב הפרת התחייבויות מהתחייבויותיו כאמור ,וזאת מבלי לפגוע בזכותה של
החברה לקבל כל סעד אחר או נוסף על פי כל דין.
ז .התחייבויות נותן השירות לפי פרק זה תעמודנה בתוקף החל מיום חתימת הסכם זה ללא
הגבלה בזמן ותישארנה בתוקף גם לאחר תום תוקפו של הסכם זה ו/או ההתקשרות ו/או
המגעים שבין הצדדים.
 .12ניגוד עניינים
א.
ב.
ג.

ד.
ה.

נותן השירות מצהיר כי הוא ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו ידאגו שלא להימצא במצב
של ניגוד עניינים וישמרו אמונים לחברה במשך כל תקופת ההסכם ולאחריה בקשר עם
העבודות נשוא ההתקשרות.
בכל מקרה של חשש לניגוד עניינים ,ימסור נותן השירות לחברה גילוי מלא על כך.
נותן השירות יקפיד על מילוי מסמכים ומתן הצהרות ,והכל לפי נוהל לבדיקה ולמניעה של
חשש לניגוד עניינים בהעסקת יועצים חיצוניים ברשויות המקומיות
( .)http://www.moin.gov.il/ChozreiMancal/201102_8.pdfטרם תחילת ההתקשרות
יחתום נותן השירות על השאלון והתצהיר כמפורט בנספח ב' כתנאי לתחילת העבודה לפי
הסכם זה.
נמצא כי נותן השירות עלול להימצא בניגוד עניינים לפי הוראות הנוהל ,תהיה החברה
רשאית להפסיק ההתקשרות מבלי שייחשב הפרת ההסכם.
נותן השירות ו/או מי מעובדיו ו/או מטעמו ,יהיו מנועים מקבלת כל טובת הנאה בקשר
ישיר או עקיף לשירותים הניתנים על-ידי נותן השירות לפי הסכם זה.

 .13אבטחת מידע וסודיות המידע
א .נותן השירות מתחייב לשמור בסודיות מוחלטת כל מסמך ,מידע ,פרטים ונתונים מכל סוג
שהוא לרבות נתונים ו/או סודות מסחריים של המועצה ו/או של מי מטעמה ,אם על גבי
דיסקטים ו/או כל מדיה אחרת ,וכן כל מידע בקשר עם דרכי אבטחת המידע ,אחסונו
ונהלים הנוגעים לעבודת המועצה (להלן כל אלה" :המידע") שיגיע לידיו או לידיעתו ,בין
במישרין ובין בעקיפין ,או מידע שיופק על ידו על פי הסכם זה בסודיות מלאה ומוחלטת.
ב .נותן השירות מתחייב לא לפרסם ו/או לחשוף את המידע ו/או חלק הימנו בכל צורה או
דרך וזאת ללא מגבלת זמן וגם לאחר סיום ההתקשרות נשוא הסכם זה מכל סיבה שהיא.
ג .נותן השירות מצהיר ומתחייב ,כי כל תוכנות המחשב ואמצעי המחשוב בהם הוא משתמש
במסגרת מתן השירותים לפי הסכם זה הינן מקוריות וכי הוא מחזיק בזכות לעשות בהן
שימוש.
ד .נותן השירות מתחייב להחזיק במידע תוך הקפדה על אמצעי זהירות ואבטחת מידע
מירביים ,למנוע אובדן המידע והשחתתו ,ולמנוע העברת המידע לידי צד שלישי כלשהו.
 .14סמכות שיפוט
לבתי המשפט שבמחוז חיפה בלבד תהיה הסמכות המקומית הייחודית והבלעדית לדון בכל
עניין הנוגע להסכם זה ו/או הנובע ממנו.
 .15שונות
א .החברה שומרת על זכו תה להתקשר עם נותן/ים שירות נוסף/ים לפי בחירתה ובהתאם
לצורך ולנסיבות העניין ,והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ומבלי שהדבר
ייחשב כהפרה של הוראה כלשהי מהוראות הסכם זה.
ב .נותן השירות יחליף את עובדיו אשר מעניקים לחברה שירות על פי הסכם זה ,ככל
והחברה תורה לו לעשות כן ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.
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ג .נותן השירות יתעד את השירותים הניתנים לחברה במסגרת יומן מתן שירותים אשר
יכלול את פרטי השירותים ,מועדם ומשך זמן מתן השירות.
ד .כל התוכניות ,המסמכים ,החשבונות הצילומים הנוגעים להסכם זה ולשירותים הניתנים
על-ידי נותן השירות או מי מטעמו ,הינם רכושה הבלעדי של החברה ואין נותן השירות
רשאי להשתמש בהם או בהעתקיהם או למוסרם לשימוש ו/או לפרסום צד ג כלשהו.
ה .ספרי החברה חשבונותיה ישמשו ראיה מכרעת בנוגע לתשלומים ששולמו לנותן השירות.
ו .החברה תהיה רשאית בכל זמן לפקח ולהשגיח על מתן השירות וכן לבדוק את הפעולות
שנעשות על ידי נותן השירות במתן השירות ובאיזו מידה הוא עומד בתנאי ההסכם,
ואולם אין בפיקוח זה כדי להקים אחריות לטיב השירות ו/או למתן השירותים על-ידי
נותן השירות ופיקוח זה מתמצה בפיקוח מצד מזמין השירות על השירותים הניתנים על-
ידי נותן השירות בלבד.
ז .תנאי הסכם זה משקפים נכונה את המוסכם והמותנה בין הצדדים במלואו והחברה לא
תהא קשורה בכל הבטחות ,פרסומים ,הצהרות ,מצגים ,הסכמים והתחייבויות ,בין בכתב
ובין בעל פה ,שאינם נכללים בהסכם זה ואשר נעשו ,אם נעשו ,קודם לחתימתו.
ח .כל ויתור ,הסכמה או שינוי מהוראות הסכם זה לא יהא לו כל תוקף אלא אם נעשה בכתב,
ובחתימת שני הצדדים.
ט .כל הודעה שצד אחד צריך ליתן למשנהו לפי הסכם זה תינתן במסירה אישית ו/או בדואר
אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני האחרונה הידועה כפי שנמסרה על-ידי צד למשנהו
ו/או במכתב רשום לפי הכתובת המצוינת במבוא להסכם זה; הודעה שנשלחה בדואר
רשום תחשב כשנתקבלה  72שעות לאחר שנשלחה מבית דואר בישראל.
ולראייה באנו על החתום
_______________________
החברה הכלכלית למשגב בע"מ

__________________
נותן השירות

אישור עורך דין  -לתאגיד
אני  ,הח"מ_____________ ,עו"ד מאשר בזאת כי ההסכם נחתם על ידי ה"ה ______________,
ת"ז ___________ ,המורשה בחתימתו לחייב את חברת _______________ בהתאם לכל דין.
___________
עו"ד
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נספח ג'

אישורי ביטוח בהסכם בין מועצה אזורית משגב ,מנהלת תרדיון ,חברה כלכלית למשגב בע"מ
לבין_____________________

(אין לבצע בנספח שינויים או תוספות או מחיקות שעלולים לפגום בתקינותו ולגרום לפסילתו ,הקטנת
סכומי ביטוח תפסול מידית את הנספח ,נא להחזירו אלינו מלא וחתום על ידי חברת ביטוח ,באיכות נקיה
ובסריקת מקור ,לא יתקבל נספח אחר מלבד הנספח הזה),
תאריך
האישור()DD/MM/YYYY

אישור קיום ביטוחים

הנפקת

אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף ,בהתאם למידע המפורט
בה .המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה .יחד עם זאת ,במקרה של
סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור
בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מיטיב עם מבקש האישור.
ממעמד מבקש האישור
אופי העסקה
המבוטח
ממבקש האישור
שם

החברה הכלכלית
למשגב בע"מ ח.פ.
511335929
ח.פ מנהלת תרדיון ת.ז/.ח.פ.
ח.פ.
בע"מ
51269650
מען :
מועצה
משגב

כיסויים
סוג הביטוח

מספר
הפוליסה

חלוקה לפי גבולות
אחריות או סכומי
ביטוח

אזורית

☐נדל"ן
☒שירותים
☒אספקת מוצרים

מען:

נוסח
ומהדורת
הפוליסה

תאריך תחילה

תאריך סיום

☐משכיר
☐שוכר
☐זכיין
☐קבלני משנה
☒מזמין שירותים
☒מזמין מוצרים
☒ מועצה אזורית וועדים
והגופים
מקומיים
אליה
המשתייכים
ותאגידים שבבעלותה
המזמין

גבול האחריות/
סכום ביטוח
סכום

מטבע

השתתפות
עצמית
סכום

כיסויים נוספים
בתוקף
מ
טב
ע

יש לציין קוד כיסוי
בהתאם לנספח ד'

311 309 302
328 313 312
332
(  6חודשים)
צד ג'

2,500,000
למקרה
ולתקופה

שח

אחריות מעבידים

6,000,000
למקרה
17,000,000
ולתקופה

שח

אחריות
+חבות
במשולב

מקצועית
המוצר

פירוט השירותים

2.500,000
למקרה
ולתקופה

312 309 302
329 315 321
328
319

303 302 301
__________
310 302

(בכפוף ,לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור ,יש לציין את קוד השירות המתאים כפי המצוין בנספח ג'):

מועצה אזורית משגב (להלן" :החברה הכלכלית") וחברת (להלן" :תרדיון") למתן שירותי ראיית חשבון חיצוניים עבור כל אחת מהן 007

ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי או ביטול של פוליסת ביטוח ,למעט שינוי לטובת מבקש האישור ,לא ייכנס לתוקף אלא  60יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר
השינוי או הביטול.
חתימת האישור
המבטח:
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נספח ב'  -שאלון לאיתור חשש לניגוד עניינים
מצורף כקובץ חתום
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מסמך ד'
נוסח ערבות מכרז
תאריך____________________:
לכבוד
החברה הכלכלית למשגב בע"מ

מנהלת תרדיון בע"מ

הנדון :ערבות בנקאית מס' _____________
.1

על-פי בקשת ________ מס' זיהוי _______ (להלן" :המבקש") הננו ערבים בזה
כלפיכם לסילוק כל סכום עד לסך של ( ₪ 4,000במילים :ארבעת אלפים ש"ח) (להלן:
"סכום הערבות") המגיע או עשוי להגיע לכם מהמבקש בקשר עם הצעתו למכרז מס'
_____ לשירותי רואה חשבון.

.2

אנו מתחייבים לשלם לכם כל סכום עד לגובה סכום הערבות ,תוך לא יאוחר משבעה
ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב ,לרבות באמצעות הפקסימיליה ,מבלי להטיל
עליכם לבסס או לנמק את דרישתכם או לדרוש תחילה ת שלום מה מבקש ,ומבלי
לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי שיכולה לעמוד למבקש בקשר לחיוב כלשהו כלפיכם.

.3

אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת או במספר
דרישות ,שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מהסכום הנ"ל ,בתנאי שסך דרישותיכם לא
יעלה על סכום הערבות.

.4

ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום ( 31/3/2022כולל) ,ולאחר מכן תהיה בטלה ומבוטלת
אלא אם הוארכה על-ידנו .כל דרישה על פי ערבות זו צריכה להתקבל אצלנו בכתב לא
יאוחר מהתאריך הנקוב ברישא של סעיף זה.

.5

ערבות זו הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ולא ניתנת לביטול.

.6

ערבות זו אינה ניתנת להעברה ולהסבה בכל אופן שהוא.
בכבוד רב,
בנק _____________________ :
סניף_____________________ :
כתובת____________________ :
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